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Kallelse Kommunstyrelsen 

2023-02-08 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen 

Justerare: Bengt Karlsson (S) eller Lena Andersson (S) 

Gruppmöten hålls med start kl. 08:00. Majoriteten träffas i Sessionssalen. Oppositionen träffas i 
Gälleberg rum. 

Kallade 
Ledamöter 
Runo Johansson (L) ordförande, Ingela Backman (S) vice ordförande, Johan Liljegrahn (M), Ida 
Davidsson (VT), Patrik Kristoffersen (KD), Magnus Erbing (M), Lennart Nilsson (SD), Magnus 
Haglind (VT), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S), Jonas Storm (S)  

 

Ersättare 
Krister Rohman (KD), Jenny Svensson (L), Peter Friberg (M), Ambjörn Lennartsson (M), Lennart 
Larsson (SD), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Svante Schultz (VT), Anna Zöögling (S), Tony Pettersson 
(S), Lisbeth Göthberg (S), Patricia Axelsson (V) 
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Ärenden 
1 Information om näringslivsfrågor 2023/2 

2 Information om referensgrupp för investeringsprojekt långsiktig 
lokalplanering för särskilt boende 

2022/228 

3 Beslut om revidering av datum för beslut om att godkänna fas 1 i 
projekteringen för investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 

2022/228 

4 Beslut om revidering av riktlinje för intern kontroll 2021/374 

5 Beslut om kommunstyrelsens verksamhetsberättelse avseende år 
2022 

2023/25 

6 Beslut om revidering av borgensram för Tidaholms Bostads AB 
avseende år 2023 

2022/249 

7 Beslut om revidering av borgensram för Tidaholms Energi AB 
avseende år 2023 

2022/249 

8 Beslut om uppföljning av beviljad kommunal borgen till Tidaholms 
tennisklubb 

2019/411 

9 Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda 2017/384 

10 Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar för att införa 
individuellt friskvårdsbidrag 
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11 Information om näringslivsenheten 2023/77 

12 Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska 
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2022/256 
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15 Rapporter och inkomna skrivelser 2023/67 

16 Information från kommunalrådet, kommundirektören och övriga 
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2023/1 

17 Rapport från nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg 2023/6 

18 Rapport från Skaraborgs kommunalförbund 2023/7 

19 Rapport från kommunala bolag 2023/8 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/2 

2023-01-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om näringslivsfrågor 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Näringslivsstrategen informerar om aktuella näringslivsfrågor. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 1 Information om referensgrupp för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till 

handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 att godkänna förstudien i investeringsprojektet 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende. Vidare beslutade kommunfullmäktige att 
projekteringen skulle genomföras i två faser samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att 
tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda 
nämnderna ska fatta beslut om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast 2023-03-31. 

Det har därefter framkommit att det finns behov av en grupp för politisk delaktighet under 
processens gång.  

Kommunledningsförvaltningen bedömer att den lämpligaste formen för delaktighet är att tillsätta 
en politisk referensgrupp. En politisk referensgrupp har som uppdrag att ge stöd till ett projekt. 
Gruppen fungerar som en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och 
synpunkter. Gruppen kan ge stöd i beslut som ska fattas i projektet men har ingen formell 
beslutsrätt då det är kommunfullmäktige som beslutar i projekt av den här stoleken.  

Med hänsyn till att referensgruppen inte har någon formell beslutsrätt i projektet bedömer 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige inte behöver fatta något formellt beslut om 
att utse gruppen. Referensgruppen ska bestå av presidierna i social- och omvårdnadsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadschefen ska vara 
sammankallande. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om referensgrupp för investeringsprojekt långsiktig 

lokalplanering för särskilt boende”, kanslichef Jenny Beckman, 2023-01-05. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/228 

2023-01-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse - Information om referensgrupp för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för 
särskilt boende 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2022-06-21 (§ 72/2022) bl.a. att godkänna förstudien i 
investeringsprojektet långsiktig lokalplanering för särskilt boende (nedan investeringsprojektet) 
samt att överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 (§ 111/2022) att godkänna förstudien i 
investeringsprojektet. Vidare beslutade kommunfullmäktige att projekteringen skulle genomföras i 
två faser samt att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska fatta beslut om att 
godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att projektera ett av alternativen 
senast den 2023-03-31. 

Det har därefter framkommit att det finns behov av en grupp för politisk delaktighet under 
processens gång.  

Utredning 
Frågan är därmed på vilket sätt det är lämpligt att en grupp för politisk delaktighet utformas. 

Kommunfullmäktige har antagit en policy för investeringar (KS 2022/241). I policyn anges att 
investeringsprojekt oftast bedrivs i projektform med förstudie, projektering och genomförande 
samt slutredovisning.  

Det framgår av policyn att det är kommunfullmäktige som bl.a. fattar följande beslut: 

• godkänna förstudien från beställarnämnden 
• ge utförarnämnd i uppdrag att projektera 
• godkänna eller avbryta projektering  
• ge utförarnämnden i uppdrag att genomföra projektet enligt projektdirektivet 
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Under genomförandet av projektet ska utförarnämnd och beställarnämnd vid väsentliga 
uppdateringar av projektdirektiv och/eller budgetavvikelser fatta beslut om förslag till revidering 
för vidare beslut i kommunfullmäktige.  

Vidare har Tidaholms kommun en projektmodell, som är beslutad på tjänstepersonsnivå.  

I modellen anges vissa ”beslutspunkter”, t.ex. godkänna projektplan, beslut om eventuella 
ändringar under genomförandet samt godkänna slutrapporten, som fattas av styrgruppen i 
projektet. Vidare anges att styrgruppen fattar de avgörande beslut i projektet.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att enligt kommunfullmäktiges policy för investeringar 
är det kommunfullmäktige som ska fatta dessa beslut. Vidare framgår av modellen att om en 
politisk instans är styrgrupp tar gruppen på sig samtliga styrgruppens uppdrag. Härvid kan 
konstateras att det skulle strida mot fullmäktiges policy för investeringar vilket gör att det inte är 
möjligt.   

Kommunledningsförvaltningen bedömer i stället att den lämpligaste formen för delaktighet i det 
här fallet är en referensgrupp. I modellen anges att då projektets karaktär kräver att politiken har 
insyn, men inte ensam beslutanderätt, i processen rekommenderas att berörd politisk instans blir 
referensgrupp till projektet. En politisk referensgrupp har som uppdrag att ge stöd till projekt. 
Gruppen fungerar som en rådgivare och kan under projektets gång bidra med idéer, förslag och 
synpunkter. Gruppen kan ge stöd och synpunkter i beslut som ska fattas i projektet men har ingen 
formell beslutsrätt i projektet. I dessa större projekt beslutar kommunfullmäktige.  

Med hänsyn till att referensgruppen inte har någon formell beslutsrätt i projektet bedömer 
kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige inte behöver fatta något formellt beslut om 
att utse gruppen. Referensgruppen ska bestå av presidierna i social- och omvårdnadsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen, då de representerar de berörda nämnderna. 
Samhällsbyggnadschefen är sammankallande. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 111/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 

långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-10-31. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 111 Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende 
KS 2022/228 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Kommunfullmäktige beslutar att: 

o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

o en klimatberäkning ska utföras under fas 1 av projekteringen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Social- och omvårdnadsnämnden beslutade 2021-11-23 (SON § 102/2021) att starta en förstudie 
om Solviks äldreboende med anledning av att äldreboendet har fått ett föreläggande efter senaste 
brandskyddstillsynen. Boendet saknar vattensprinklers och varje avdelning måste byggas om för att 
skapa fler och mindre brandceller.  

Social- och omvårdnadsnämnden har även gett social- och omvårdnadsförvaltningen ett uppdrag 
att utreda en långsiktig lokalplanering för kommunens särskilda boenden (SÄBO) samt införande 
av demensboende. En förutsättning är att Lindängen förbereds för att öppna som SÄBO igen, 
enligt beslut 2022-03-22 (SON § 2022/25). 

Kommunfullmäktige beslutade i strategisk plan och budget 2023-2025 att avsätta 150 miljoner 
kronor under åren 2023-2024 för investering i renoveringar avseende äldreomsorgens särskilda 
boenden (KF § 75/2022). 

Social- och omvårdnadsnämnden har som beställarnämnd tagit fram och beslutat om att godkänna 
en förstudierapport Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO (SON § 2022/72). 
Social- och omvårdnadsnämnden har överlämnat rapporten till kommunstyrelsen för vidare 
hantering enligt investeringsprocessen.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-09-07 (§ 141/2022) att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som benämns 2b. Kommunstyrelsen beslutade 
även att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans 
med samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 2023. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-09-26 (§ 97/2022) att bordlägga ärendet.  

Förslag till beslut 
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

o godkänna upprättad förstudierapport och uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
att tillsammans med social- och omvårdnadsnämnden projektera alternativet som 
benämns 2b. 

o uppdra till social- och omvårdnadsnämnden att tillsammans med 
samhällsbyggnadsnämnden besluta att godkänna projekteringen senast 1 mars 
2023. 

- Runo Johansson (L) föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
o godkänna förstudien. 
o projekteringen ska genomföras i två faser: fas 1 där alternativen 2B, 3A, 3B och 

3C (dock med placering av nytt särskilt boende på Solvik) projekteras genom 
partneringupphandling och fas 2 där ett av alternativen färdigprojekteras efter 
beslut från fullmäktige. Av fas 1 ska följande framgå: (1) uppdaterad 
totalkostnadskalkyl för de olika alternativen, (2) kvalitativa nyttor (för- och 
nackdelar) av respektive förslag, (3) hur respektive alternativ påverkar behov och 
nyttjande av fastigheter för kommunal verksamhet, samt (4) tidsplan för fas 2 och 
estimerad tidsplan för hela projektet. 

o uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med social- och 
omvårdnadsnämnden genomföra fas 1 i projekteringen. Båda nämnderna ska 
besluta om att godkänna fas 1 i projekteringen samt att föreslå fullmäktige att 
projektera ett av alternativen senast den 31 mars 2023. 

- Anna-Karin Skatt (S), Christopher Vipond (MP), Zelal-Sara Yesildeniz (VT), Patricia 
Axelsson (V), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik Kristoffersen (KD) föreslår bifall till 
Johanssons förslag. 

- Christopher Vipond (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta att en klimatberäkning ska 
utföras under fas 1 av projekteringen. 

- Patricia Axelsson (V), Anna-Karin Skatt (S), Ambjörn Lennartsson (M) och Patrik 
Kristoffersen (KD) och Zelal-Sara Yesildeniz (VT) föreslår bifall till Viponds 
tilläggsyrkande. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, kommunstyrelsens och Johanssons, 
samt ett förslag om tillägg till Johanssons förslag från Vipond.  
 
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens och Johanssons förslag mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Johanssons förslag.  
 
Ordföranden ställer därefter Viponds förslag om tillägg under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla detta.  
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Beslutsunderlag 

 Kommunfullmäktiges beslut § 97/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende” 2022-09-26. 

 Kommunstyrelsens beslut § 141/2022 ”Beslut om förstudie för investeringsprojekt 
långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-09-07. 

 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 86/2022 ”Beslut om förstudie för 
investeringsprojekt långsiktig lokalplanering för särskilt boende”, 2022-08-24. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om förstudie Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för 
SÄBO”, ekonomichef Louise Holmvik, 2022-07-06. 

 Kommunfullmäktiges beslut § 75/2022 ”Beslut om strategisk plan och budget för år 2023-
2025”, 2022-06-27.  

 Social- och omvårdnadsnämndens beslut § 72/2022 ”Beslut om inriktning för Solviks 
äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 2022-06-21 

 Rapport ”Förstudierapport – Solvik äldreboende och långsiktig lokalplanering för SÄBO”, 
2022-06-22 

 Rapport ”Newsec – Marknadsanalys Tidaholm 2022-04-26”, 2022-04-26  

Sändlista 
Social- och omvårdnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 3 Beslut om revidering av riktlinje för intern 
kontroll 
KS 2021/374 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje för intern kontroll 

enligt upprättat förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinje för intern 
kontroll i syfte att förenkla processen.  

Den huvudsakliga ändringen består i att både uppföljning av kontroller och uppföljning av åtgärder 
redovisas i samma rapport. Varje förvaltning sammanställer en rapport till respektive 
nämnd/kommunstyrelsen. I övrigt är processen oförändrad.  

Därutöver har det gjorts ändringar av språklig karaktär samt ändringar vars syfte är att underlätta 
förståelsen av riktlinjen.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att revidera riktlinje för intern kontroll 

enligt upprättat förslag.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för intern kontroll”, kanslichef Jenny 

Beckman, 2023-01-05. 
 Förslag på riktlinje för intern kontroll. 
 Riktlinje för intern kontroll (KS 2019/294).  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2021/374 

2023-01-05 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Jenny Beckman, kanslichef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om revidering av riktlinje 
för intern kontroll 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att revidera riktlinjen för intern kontroll enligt upprättat 
förslag.  

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjen för intern 
kontroll i syfte att förenkla processen.  

Det huvudsakliga ändringsförslaget är att både uppföljning av kontroller och uppföljning av 
åtgärder redovisas i samma rapport. Varje förvaltning sammanställer en rapport till respektive 
nämnd/kommunstyrelsen. I övrigt är processen oförändrad. Övriga ändringar är av språklig 
karaktär eller i syfte att underlätta förståelsen av riktlinjen.  

Vanligtvis brukar förvaltningen skicka med en variant av förslag till riktlinje där det är markerat 
med olika färger vad som har ändrats. I det här fallet bedömer förvaltningen dessvärre att det inte 
är möjligt att göra det eftersom texten i riktlinjen har omarbetats i sådan omfattning att det inte, 
med hjälp av färger, går att visa vad som har ändrats på ett begripligt sätt. Istället bifogas den 
tidigare riktlinjen för den som vill jämföra. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Förslag på riktlinje för intern kontroll. 
 Riktlinje för intern kontroll (KS 2019/294).  

Sändlista 
Samtliga nämnder 
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Kommunstyrelsen

Ärendenummer: KS 2021/374
Antagen: 20XX-XX-XX
Senast reviderad: 20XX-XX-XX

Riktlinje
Intern kontroll

1Flicka blåser såpbubblor
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1. Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 

oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
Följande nämnder omfattas av riktlinjen: kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
jävsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 
omvårdnadsnämnden. 

Med nämnd avses även kommunstyrelsen. Med förvaltning avses även bolagens 
tjänstepersonsorganisation. 

1.1 Syfte 
Syftet med riktlinje för intern kontroll är att komplettera Tidaholms kommuns reglemente för intern 
kontroll genom att förtydliga hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas. Riktlinjen beskriver hur 
arbetet med riskanalys, framtagande av plan för intern kontroll samt uppföljning av kontroller och 
åtgärder ska gå till.  

Kommundirektören är ansvarig tjänsteperson för att säkerställa att arbetet med intern kontroll 
utförs i enlighet med denna riktlinje. 

2. Lagbestämmelser och styrning 
I kommunallagen (2017:725) uttrycks nämndernas ansvar för den interna kontrollen i 6 kap. 6 §. I 
aktiebolagslagen (2005:551) uttrycks bolagens ansvar för kontroll över bolagets situation i 8 kap. 4 §. 
Ansvarsfördelningen för arbetet med intern kontroll framgår av reglemente för intern kontroll som 
har fastställs av kommunfullmäktige. Det är förvaltningschefens/VD:s ansvar att organisera arbetet 
med intern kontroll samt se till att rutiner utformas och efterföljs.  
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3. Process för intern kontroll 
3.1 Arbete med intern kontroll 
Arbetet med intern kontroll ska årligen utgöras av följande aktiviteter: 

1. Förvaltningen genomför en riskanalys. 
 

2. Förvaltningen tar fram förslag till plan för intern kontroll.  
 

3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en plan för intern kontroll. Beslutet och den fastställda 
planen för intern kontroll skickas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.  
 

4. Förvaltningen följer planen för intern kontroll. Då en kontroll visar på fel eller brister tar 
förvaltningen fram och utför åtgärder.   
 

5. Förvaltningen sammanställer en uppföljande rapport som redovisar: 
• Resultat av kontroller och eventuella åtgärder. 
• En uppföljning av förvaltningens arbete med intern kontroll.  

 
6. Förvaltningen redovisar den uppföljande rapporten för nämnden/bolagsstyrelsen vilka fattar 

beslut i ärendet. Rapporter och beslut skickas till kommunstyrelsen och kommunens 
revisorer.  

3.2 Uppsikt över intern kontroll 
Som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt ska kommunstyrelsen granska arbetet med intern 
kontroll i den kommunala koncernen.  

1. Kommunledningsförvaltningen sammanställer en rapport som granskar nämndernas och 
bolagsstyrelsernas uppföljande rapporter och föreslår åtgärder då förbättringar behövs för 
att förbättra processen för intern kontroll.  
 

2. Kommunledningsförvaltningen redovisar den granskande rapporten för kommunstyrelsen 
som fattar beslut i ärendet. Rapport och beslut skickas till kommunens revisorer.  
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4. Årshjul för intern kontroll 
November: 

1. Förvaltningen redovisar den uppföljande rapporten för nämnden/bolagsstyrelsen som fattar 
beslut i ärendet.  

2. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en plan för intern kontroll.  

Januari: 

1. Kommunstyrelsen gör en uppföljning av kommunens process för intern kontroll och vidtar 
åtgärder då förbättringar behövs.  

December – oktober:  

1. Förvaltningen följer planen för intern kontroll och sammanställer en uppföljande rapport.  
2. Förvaltningen genomför en riskanalys och tar fram förslag till plan för intern kontroll. 

  

 Kommunstyrelsen 
beslutar om 
uppföjning av 

processen

Förvaltningen 
genomför planen

Förvaltningen 
följer upp och tar 
fram förslag till ny 

plan

Beslut om 
uppföljning och ny 

plan
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5. Moment i arbetet med intern 
kontroll 
Samtliga moment ska dokumenteras i kommunens systemstöd för intern kontroll. 

5.1 Riskanalys 
Det ingår i arbetet med intern kontroll att göra riskanalyser kopplade till verksamhetens ansvar, 
väsentliga processer och uppdrag. Med begreppet risk menas: En möjlig händelse som kan skada 
och/eller negativt påverka Tidaholms kommuns verksamhet och måluppfyllelse. 

Riskanalysen består av följande moment: 

1. Identifiera risker. 
2. Sannolikhets- och konsekvensbedömning av identifierade risker.  
3. Identifiera förebyggande åtgärder.  

 
Det är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med att identifiera risker för att på så sätt 
säkerställa att erfarenheter och kunskaper i olika delar av organisationen tas tillvara.  
 
Följande metoder kan användas för att utföra en riskanalys: 

• workshops/brainstorming, 
• intervjuer med förvaltningsledning och medarbetare,  
• jämförelseanalys (exempelvis med hjälp av nyckeltal),  
• genomgång av incidentrapportering, utvärderingar och granskningsrapporter, 
• genomgång av resultat i revisionsrapporter och/eller 
• genomgång av tidigare riskanalyser.  

Följande riskkategorier används vid identifiering av risker: 

• Omvärldsrisker. Förändringar i omvärlden som kan påverka organisationen exempelvis 
befolkningsförändringar. 

• Verksamhetsrisker. Risken att nämnden/bolagsstyrelsen inte uppnår fastställda mål, eller att 
verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Inkluderar även kvalitetsfrågor. 

• Redovisningsrisker. Risken att underlag och antaganden är felaktiga eller räkenskaper inte är 
tillförlitliga. 

• Finansiella risker. Risken att inte uppnå en budget i balans. 
• Legala (juridiska) risker. Risker som uppstår vid ny lagstiftning, nya förordningar eller 

föreskrifter som påverkar nämndens verksamhet. 
• Risker för förtroendeskada. Risk för minskat förtroende hos medarbetarna och/eller invånarna.  
• Informationssäkerhetsrisker. Risker som rör teknisk säkerhet, administrativ säkerhet och IT-

säkerhet.  
 

De risker vars åtgärder kvarstår vid uppföljning av planen för intern kontroll ska inrymmas i 
nästkommande plan för intern kontroll. På detta sätt säkerställer nämnden att framtagna åtgärder blir 
genomförda. Risker kopplade till medarbetares arbetsmiljö ska hanteras inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM). Sådana risker ska därför inte inrymmas i den interna kontrollen.  
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5.1.1 Sannolikhets- och konsekvensbedömning 
När risker har identifierats och beskrivits ska varje risk bedömas utifrån ett sannolikhets- och 
konsekvensperspektiv. Detta sker genom en uppskattning av hur sannolikt det är att händelsen 
inträffar. Därefter tas ställning till hur stor konsekvensen blir om händelsen inträffar. Uppskattningen 
av sannolikheten multiplicerat med bedömningen av konsekvensen utgör riskens samlade riskvärde.   

Figur 1. Matris för beräkning av riskvärde 

 

 

5.1.2 Förebyggande arbete  
Efter att de identifierade riskerna har värderats ska förvaltningen göra en inventering av vilket 
förebyggande arbete som i dagsläget vidtas för att förebygga riskerna. Detta förebyggande arbete ska 
dokumenteras för de risker som har ett riskvärde från 9 – 16. 

5.2 Utformning av plan för intern kontroll 
Riskanalysen utgör ett underlag för vilka områden nämnden/bolagsstyrelsen ska följa upp i en plan för 
intern kontroll. Den uppföljande rapporten redovisar om nämnden/bolagsstyrelsen följer rutiner och 
processer.  

Planen för intern kontroll ska innehålla de risker som har ett riskvärde från 9 – 16 samt 
risker som har kvarvarande åtgärder från tidigare plan för intern kontroll. 

Varje nämnd ska årligen anta en plan för intern kontroll med minst tre risker som ska kontrolleras. 
Om det inte föreligger risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 9 – 16 
ska nämndens interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde.   

Av planen för intern kontroll ska det framgå: 
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• Beskrivning av de risker vars riskvärde ligger i spannet 9 – 16 samt risker som har 
kvarvarande åtgärder från tidigare plan för intern kontroll, samt bedömning av sannolikhet, 
konsekvens och sammantaget riskvärde.  

• Beskrivning av det förebyggande arbete som förvaltningen utför för att minska sannolikheten 
att risker faller ut. 

• Beskrivning av kontroller: syfte, metod, frekvens och ansvarig funktion.  
 

5.3 Genomförande av planen för intern kontroll  
Förvaltningen utför kontrollerna som anges i planen för intern kontroll. Om en kontroll visar på en 
avvikelse ska förvaltningen analysera denna avvikelse och ta fram förslag till åtgärder. Åtgärder kan 
exempelvis vara att ta fram eller revidera rutiner, information eller utbildning till medarbetare och 
chefer. Förvaltningen ska utföra samtliga åtgärder.  

5.4 Redovisning av utförda kontroller och åtgärder 
Nämnden/bolagsstyrelsen ansvarar för att säkerställa att resultatet av kontroller och åtgärder 
redovisas i en rapport till nämnden/bolagsstyrelsen. Det är förvaltningschefens/VD:s ansvar att 
överlämna rapporten till nämnden/bolagsstyrelsen.  

Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
• Hur kontrollen genomfördes, det vill säga vilken metod som användes (stickprov, intervjuer 

eller dylikt). 
• Resultat av kontrollen. 
• Resultat av utförda åtgärder. 
• En uppföljning av förvaltningens arbete med intern kontroll. 

 
De risker vars åtgärder ännu inte är genomförda ska inrymmas i nästkommande plan för intern 
kontroll. På detta sätt säkerställer nämnden att framtagna åtgärder blir genomförda.  

5.5 Kommunstyrelsens uppföljning av process för 
intern kontroll 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas och bolagsstyrelsernas uppföljande rapporter 
följa upp kommunens process för intern kontroll och vidta åtgärder då förbättringar behövs. På detta 
sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna och bolagsstyrelserna samt 
säkerställer att det finns en väl fungerande organisation för intern kontroll. Kommunstyrelsens beslut 
om uppföljning av process för intern kontroll ska skickas till kommunens revisorer.  
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1. Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolags-
styrelse, förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att 
verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 
• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 
• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 
• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering 

samt  
• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna 

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten.   
 
1.1 Syfte 
 
Syftet med riktlinje för intern kontroll är att komplettera Tidaholms kommuns 
reglemente för intern kontroll genom att förtydliga hur det praktiska arbetet 
med intern kontroll ska bedrivas. Riktlinjen beskriver hur arbetet med riskana-
lys, framtagande av intern kontrollplan samt genomförande av uppföljning av 
kontroller och åtgärder ska gå till.  
 
Kommundirektören är ansvarig tjänsteperson för att säkerställa att arbetet 
med intern kontroll utförs i enlighet med denna riktlinje. 
 

2. Lagbestämmelser och krav 
I kommunallagen (2017:725) KL, uttrycks nämndernas ansvar för den interna 
kontrollen i 6 kap. 6 §. I aktiebolagslagen (2005:551) uttrycks bolagens ansvar 
för kontroll över bolagets situation i 8 kap. 4 §. 
 
Kommunfullmäktige reglerar kommunkoncernens arbete och ansvar för intern 
kontroll genom sitt reglemente för intern kontroll. 
 
2.1. Ansvar 
I kommunfullmäktiges reglemente för intern kontroll beskrivs en ansvarskedja 
där kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
intern kontroll i kommunens verksamheter. Detta innebär bland annat att kom-
munstyrelsen ansvarar för att det upprättas en organisation kring intern kon-
troll (§ 1) samt samordnar och följer upp nämndernas uppföljning av den in-
terna kontrollen. 
 
Nämnderna och bolagsstyrelserna ansvarar för den interna kontrollen inom 
sina respektive verksamhetsområden. Respektive nämnd och bolag ska se till 
att det finns en tydlig ansvarsfördelning samt rutiner för arbetet med den in-
terna kontrollen. Nämnden och bolaget ska även se till att det årligen upprät-
tas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en uppföljning av de 
interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna.  
 
Kommunstyrelsen har inte endast ett övergripande ansvar för den interna kon-
trollen utan ska även, på samma sätt som nämnderna, utföra intern kontroll 
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inom sitt verksamhetsområde. Med anledning av detta inryms kommunstyrel-
sen i begreppet ”nämnd” i denna riktlinje och kommunstyrelsen har därmed, 
förutom sitt övergripande ansvar, även samma uppgifter som nämnderna. 
 
Inom nämndernas och de kommunala bolagens verksamhetsområden är det 
förvaltningschefen och VD som ansvarar för att rutiner utformas för att upprätt-
hålla en god intern kontroll (§ 3). Respektive förvaltningschef och VD ska rap-
portera till sin nämnd/bolagstyrelse hur den interna kontrollen fungerar samt 
se till att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen rapporteras till 
nämnden/bolagsstyrelsen i den omfattning som fastställts i den interna kon-
trollplanen.   
 
Av reglementet framgår även att verksamhetsansvariga chefer på samtliga ni-
våer i organisationen är skyldiga att följa antagna riktlinjer och rutiner samt att 
informera övriga anställda om riktlinjernas och rutinernas innebörd. Brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste chef (§ 4).  
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3. Process för intern kontroll 

Arbetet med intern kontroll ska årligen utgöras av följande aktiviteter: 
 

1. Förvaltningen1 genomför en riskanalys. 
2. Förvaltningen tar fram förslag till intern kontrollplan. 
3. Nämnden/bolagsstyrelsen antar en intern kontrollplan. Beslutet skickas 

till kommunstyrelsen. 
4. Förvaltningen genomför kontroller och tar fram eventuella åtgärder. 
5. Förvaltningen redovisar utförda kontroller. Beslut fattas i nämnd/bo-

lagsstyrelse och skickas till kommunstyrelsen. 
6. Förvaltningen genomför eventuella åtgärder. 
7. Förvaltningen lämnar en uppföljning av åtgärder. Förvaltningen ska 

även lämna en uppföljning av nämndens/bolagsstyrelsens arbete (pro-
cess) med den interna kontrollen. Uppföljningen redovisas till nämn-
den/bolagsstyrelsen i samband med antagande av nästkommande in-
tern kontrollplan.  

 
Samtliga aktiviteter ska genomföras och dokumenteras i kommunens 
systemstöd för intern kontroll.    

 
 
 

 
 

1 I begreppet ”förvaltning” inryms även bolagen tjänstepersonsorganisation. 
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3.1 Riskanalys 
Det ingår i arbetet med intern kontroll att göra riskanalyser kopplade till verk-
samhetens ansvar, väsentliga processer och uppdrag.  
 
Med begreppet risk menas: 
En möjlig händelse som kan skada och/eller negativt påverka Tidaholms kom-
muns verksamhet och måluppfyllelse. 
 
Riskanalysen består av följande moment: 

1. Identifiering av risker, 
2. sannolikhets- och konsekvensbedömning av identifierade risker och  
3. bedömning av förebyggande åtgärder.  

 
3.1.1 Identifiering av risker 
Det är viktigt att involvera medarbetarna i arbetet med att identifiera risker för 
att på så sätt säkerställa att erfarenheter och kunskaper i olika delar av organi-
sationen tas tillvara. Riskanalysen kan exempelvis genomföras genom: 

• workshops/brainstorming, 
• intervjuer med förvaltningsledning och medarbetare,  
• jämförelseanalys (exempelvis med hjälp av nyckeltal),  
• genomgång av incidentrapportering, utvärderingar och gransknings-

rapporter, 
• genomgång av resultat i revisionsrapporter och/eller 
• genomgång av tidigare riskanalyser.  

 
Följande riskkategorier används vid identifiering av risker: 

• Omvärldsrisker. Kan definieras som förändringar i omvärlden som kan 
påverka organisationen exempelvis befolkningsförändringar. 

• Verksamhetsrisker. Kan definieras som risken att nämnden inte uppnår 
fastställda mål eller att verksamheten inte bedrivs på ett kostnadseffek-
tivt sätt. Inkluderar även kvalitetsfrågor. 

• Redovisningsrisker. Kan bland annat innebära att underlag och  
antaganden är felaktiga eller räkenskaper inte är tillförlitliga. 

• Finansiella risker. Risken att inte uppnå en budget i balans. 
• Legala (juridiska) risker. Kan vara i form av exempelvis ny lagstiftning, 

nya förordningar eller föreskrifter som påverkar nämndens verksamhet. 
• Risker för förtroendeskada. Kan innebära risk för minskat förtroende 

hos medarbetarna och/eller medborgarna.  
• Informationssäkerhetsrisker. Kan bland annat innebära risker kring tek-

nisk säkerhet, administrativ säkerhet och IT-säkerhet.  
 
Risker kopplade till medarbetares arbetsmiljö ska hanteras inom det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och ska därför inte inrymmas i den interna kon-
trollen.  
 
3.1.2. Sannolikhets- och konsekvensbedömning 
När riskerna har identifierats och beskrivits ska varje risk bedömas utifrån ett 
sannolikhets- och konsekvensperspektiv. Detta sker först genom en uppskatt-
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ning av hur sannolikt det är att händelsen inträffar. Därefter tas ställning till hur 
stor konsekvensen blir om händelsen inträffar. Uppskattningen av sannolikhe-
ten multiplicerat med bedömningen av konsekvensen utgör riskens samlade 
riskvärde.   
 
Riskvärde 
 

 
 
3.1.3 Förebyggande åtgärder  
Efter att de identifierade riskerna har värderats ska förvaltningen göra en in-
ventering av vilka förebyggande åtgärder som i dagsläget vidtas för att före-
bygga riskerna. Dessa förebyggande åtgärder ska dokumenteras för de risker 
som har ett riskvärde från 8-16. 
 
3.2 Framtagande av intern kontrollplan 
Riskanalysen utgör ett underlag för vilka områden nämnden/bolagsstyrelsen 
ska följa upp i en intern kontrollplan.  
 
I arbetet med att ta fram kontroller är det viktigt att särskilja den interna kon-
trollen från uppföljningen av den strategiska planen och nämndernas verksam-
hetsplaner. Nämndernas och bolagens verksamhetsmål följs upp med indika-
torer medan intern kontroll ger svar på om rutiner och processer efterföljs.  
 
Den interna kontrollplanen ska innehålla de risker som har ett riskvärde från  
8 -16.  
 
Varje nämnd ska årligen anta en intern kontrollplan med minst tre risker som 
ska kontrolleras. Om det inte förekommer risker inom nämndens verksamhets-
område som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens interna kontrollplan ut-
göras av de tre risker med högst riskvärde.   
 
Av den interna kontrollplanen ska det framgå: 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
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• Vad som ska kontrolleras. En risk kan kontrolleras genom flera olika 

kontroller. 
• Syftet med kontrollen/kontrollerna. 
• Hur och hur många gånger kontrollen/kontrollerna ska genomföras 

(Metod och frekvens). 
• Vem som utför kontrollen/kontrollerna. 

 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska besluta om antagande av intern kontrollplan. 
Detta ärende bör behandlas i samband med beslut om nämndens/bolagstyrel-
sens verksamhetsplan och budget (november månad).  
 
Den beslutade interna kontrollplanen ska sedan skickas till kommunstyrelsen 
och kommunens revisorer. 
 
3.3 Genomförande och dokumentation av kontroller samt framta-
gande av åtgärder 
Nämnden/ bolagsstyrelsen ansvarar för att säkerställa att de kontroller som 
upptas i den interna kontrollplanen genomförs. Det är förvaltningsche-
fens/VD:s ansvar att organisera arbetet med uppföljningen samt se till att ruti-
ner utformas och efterföljs. 
 
När en kontroll enligt den interna kontrollplanen är genomförd ska resultatet 
dokumenteras i kommunens systemstöd för intern kontroll. Vid avvikelser ska 
resultatet analyseras och förslag till åtgärder tas fram tillsammans med verk-
samhetsansvarig och medarbetare som arbetar med berörd rutin/process. Åt-
gärder kan exempelvis vara att ta fram, eller revidera, rutiner, information eller 
utbildning till medarbetare.  
 
3.4 Redovisning av utförda kontroller  
Nämnden/ bolagsstyrelsen ansvarar vidare för att säkerställa att de kontroller 
som upptas i den interna kontrollplanen redovisas.  
 
Redovisningen av kontrollerna i den interna kontrollplanen sammanfattas i en 
rapport till nämnden/bolagsstyrelsen. Det är förvaltningschefens/VD:s ansvar 
att överlämna redovisningen till nämnden/bolagsstyrelsens.  
 
Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har an-

vänts (stickprov, intervjuer eller dylikt). 
• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 
• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventu-

ellt behov av åtgärd/åtgärder. 
• Framtagna åtgärder samt tidpunkt för när förbättringen ska vara ge-

nomförd. 
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Nämnden/bolagsstyrelsen ska besluta om uppföljningen av utförda kontroller. 
Detta ärende bör behandlas i mars månad.  
 
Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på kom-
munstyrelsens sammanträde i april. 
 
3.5 Genomförande och uppföljning av åtgärder  
Förvaltningen ska sedan arbeta för att genomföra de åtgärder som tagits fram.  
Uppföljningen av åtgärderna ska dokumenteras i kommunens systemstöd för 
intern kontroll och sedan redovisas till nämnden/bolagsstyrelsen i samband 
med förslag till nästkommande interna kontrollplan.  
 
Det är enbart de rutiner/processer där kontrolluppföljningen (se avsnitt 3.4) på-
visade avvikelser och därmed behov av åtgärder som ska redovisas. 
 
 Följande ska framgå av redovisningen: 
 

• Risk och beskrivning av risken. 
• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 
• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 
• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har an-

vänts (stickprov, intervjuer och dylikt). 
• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 
• Framtagen åtgärd med anledning av resultatet samt tidpunkt för när 

förbättringen ska vara genomförd. 
• Åtgärdens status med kommentarer. 

 
De processer/rutiner där åtgärden inte är genomförd ska inrymmas i nästkom-
mande interna kontrollplan. På detta sätt säkerställer nämnden att framtagna 
åtgärder blir genomförda. 
 

4. Uppföljning av process för intern kontroll 
Nämnden/bolagsstyrelsen ska årligen följa upp arbetet med den interna kon-
trollen inom nämndens/bolagets verksamhetsområde. Denna uppföljning läm-
nas i samband med att nämnden behandlar ärendet kring uppföljning av åtgär-
der samt antagande av intern kontrollplan (se avsnitt 3.2, 3.5).  
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt i nämndernas och bolagsstyrelser-
nas uppföljningsrapporter följa upp kommunens process för intern kontroll och, 
i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.   
 
På detta sätt utövar kommunstyrelsen sin uppsiktsplikt över nämnderna och 
bolagsstyrelserna samt säkerställer att det finns en väl fungerande organisa-
tion för intern kontroll. Detta ärende tas upp i samband med att kommunstyrel-
sen behandlar ärendet kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern 
kontrollplan (se avsnitt 3.2, 3.5). Beslut om uppföljning av process för den in-
terna kontrollen ska skickas till kommunens revisorer.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/25 

2023-01-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens 
verksamhetsberättelse 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

o godkänna upprättat förslag till verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 
avseende år 2022. 

o godkänna rapport över avtalssamverkan. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för år 
2022. Verksamhetsberättelsen innehåller förvaltningsberättelse, ekonomisk uppföljning samt 
uppföljning av personal.  

Kommunstyrelsen har 2019-11-27 (§ 211/2019) beslutat att i samband med årsredovisningen ska 
samtliga nämnder redovisa samverkansavtal. Kommunledningsförvaltningen har därför tagit fram 
en rapport som redovisar kommunstyrelsens avtalssamverkan. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Verksamhetsberättelse Kommunstyrelsen 2022”, 2023-01-31 
 Rapport ”Avtalssamverkan Kommunstyrelsen 2023”, 2023-01-26. 
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1 Inledning 
Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse följer upp styrelsens ekonomi och 

personalförhållanden för perioden 1 januari – 31 december 2022. 

Verksamhetsberättelsen innehåller även en förvaltningsberättelse. 

33



Kommunstyrelse, Verksamhetsberättelse 2022 4(14) 

2 Sammanfattning 
År 2022 präglades inledningsvis av pandemin covid-19 och en hög andel sjukfrånvaro. I 

februari släpptes en stor del av restriktionerna. Därefter återgick kommunstyrelsen 

och kommunledningsförvaltningen till ordinarie sammanträdesformer och arbete på 

plats i stadshuset. 

Under året har kommunledningsförvaltningen genomfört och påbörjat ett stort antal 

utvecklingsinsatser för att förbättra eller etablera nya arbetssätt och processer. Ett av 

de större projekten kallas Ö9. Inom ramen för projektet inför nio kommuner i Östra 
Skaraborg ett nytt och gemensamt ekonomisystem. Enheten IT- och information har 

arbetat med att utveckla Tidaholms kommun som en digital arbetsplats inom en rad 

olika områden. 

Kansliet genomförde tillsammans med valnämnden ett omfattande arbete med att 

förbereda och genomföra de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige den 11 september. Valdeltagandet i kommunen blev 83,68 procent, 

vilket är något lägre jämfört med valdeltagandet i riket. 

Kommunstyrelsen redovisar för år 2022 ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 

Överskottet beror främst på ej förbrukade medel för kommunens prognososäkerhet, 

framskjutna politiska budgetprioriteringar och överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. 

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 37 medarbetare per den 2022-12-31. Detta 

är en minskning jämfört med föregående år då 40 personer var anställda vid 

förvaltningen. 
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Nämnd 

Reglemente 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 

uppsikt över övriga nämnders verksamhet och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som 

bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

samt leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning samt fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp fastställda 

mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 

Styrelsen ansvarar för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och 

annan lagstiftning. Under styrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation. Styrelsen 

är även pensionsmyndighet i Tidaholms kommun. 

Reglementet för kommunstyrelsen reviderades senast av fullmäktige den 20 december 

2021. 

Organisation 
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Kommunledningsförvaltningen består av fem enheter: 

• Kansli 

• Ekonomi & verksamhetsstyrning 

• Personal 

• IT & kommunikation 

• Näringsliv 

Enheterna arbetar på kommunstyrelsens uppdrag med att skapa förutsättningar för de 

övriga förvaltningarna genom att bidra med styrning och verksamhetsstöd. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens finansförvaltning som innefattar pensioner, 

bidrag, transfereringar och prognososäkerhet för hela kommunen. Finansverksamheten 

inom den kommunala koncernen bedrivs i enlighet med kommunens finanspolicy. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin Covid-19 

Under årets första månader medförde pandemin en hög andel sjukfrånvaro vilket 

påverkade bemanning och arbetsbelastning på kommunledningsförvaltningen. 

IT- och informationsenheten ställde om sitt arbetssätt för att möta ett ökat behov av 

teknisk utrustning och digitala lösningar för distansarbete. Pandemin medförde också 

längre leveranstider för flera IT-produkter. Enheten inledde därför ett arbete med att 

samla in äldre datorer för ominstallation och återbruk. 

Den 9 februari släpptes en stor del av restriktionerna. Därefter återgick förvaltningens 

arbete och sammanträden med politiska församlingar till fysiska möten. 

Näringslivsenheten återupptog under våren sitt utåtriktade arbete med företagsbesök, 

sammankomster, råd och samverkansgrupper tillsammans med representanter för 

näringslivet. Flera nya råd och nätverk tillkom under året. 

Kriget i Ukraina 

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en väpnad invasion av Ukraina. Under våren 

avsatte personalenheten personalresurser för att förbereda kommunen för ett 

eventuellt flyktingmottagande. Från och med hösten 2022 samordnar social- och 

omvårdnadsförvaltningen flyktingmottagandet utan direkt stöd av 

kommunledningsförvaltningens personalenhet. Den förvaltningsövergripande 

arbetsgruppen för flyktingmottagande är vilande och aktiveras vid behov om antalet 

flyktingar ökar. 

IT- och informationsenheten har under hela året arbetat med att höja kommunens IT-

säkerhet. Enheten har även tillsammans med specialister inlett ett arbete med att 
stärka kommunens motståndskraft mot cyberattacker samt upprätta en 

kontinuitetsplanering för IT. 

Ny kommundirektör och förvaltningschef 

I april beslutade kommunstyrelsen att entlediga Eva Thelin från tjänsten som 

kommundirektör. Därefter tjänstgjorde personalchef Maria Johansson samt IT-chef 

David Olsson som tillförordnad kommunchef. I oktober tillträdde Magnus Sundén som 

kommundirektör, tillika förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. 
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Landsbygdsberedning 

I april utsåg kommunfullmäktige en landsbygdsberedning. I beredningens uppdrag ingår 

att "i samråd med bygdeföreningar och motsvarande ta fram förslag på åtgärder som 

gör det attraktivt att bo och driva verksamhet på landsbygden i Tidaholms kommun". 

Beredningen ska presentera sina förslag för kommunfullmäktige i april 2023. Kansliet 

ansvarar för beredningens ärendehantering och administration. 

Visselblåsning 

Sedan juli köper kommunen en visselblåsningstjänst från en oberoende part. Den så 

kallade visselblåsarlagen (SFS 2021:890) trädde i kraft i december 2021. Syftet med 

lagen är att underlätta och uppmuntra till visselblåsning samt förstärka skyddet för 

visselblåsare. Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang 

larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan 

handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga. 

Valåret 2022 

Den 11 september genomfördes allmänna val till riksdag, regionfullmäktige och 

kommunfullmäktige. Valnämnden och kansliet ansvarade för röstmottagning och 

rösträkning i Tidaholms kommun. Under valdagen inträffade en incident då en eller 

flera individer orsakade en mindre brand i en papperskorg, vilket medförde att två 

vallokaler fick stängas tillfälligt. Röstmottagningen avbröts och återupptogs då 

räddningstjänsten och valchefen bedömt att det var lämpligt. I övrigt genomfördes valet 

i Tidaholms kommun utan störningar. Valdeltagandet i kommunen blev 83,68 procent. 

Det är något lägre jämfört med valdeltagandet i riket som blev 84,21 procent. 

Näringsliv 

I september offentliggjordes Svenskt näringslivs årliga ranking av kommunernas lokala 

företagsklimat. Tidaholms kommun placerade sig på plats 148 av Sveriges 290 

kommuner. Rankingen baseras på enkätsvar från 89 företag i Tidaholms kommun 

under våren 2022. I kommungruppen ”Pendlingskommun till mindre tätort” rankas 

Tidaholm på plats 29 av 52. Jämfört med år 2021 förbättrades Tidaholms placering vad 

gäller kommunens arbete med upphandling, dialog och service gentemot företagarna 

samt påverkan av brottslighet/otrygghet. Samtidigt försämrades kommunens placering 
kraftigt vad gäller företagarnas uppfattning om konkurrens från kommunen. Det 

samlade omdömet för företagsklimatet i Tidaholms kommun är 3,5. Genomsnittet för 

Sveriges kommuner är 3,4. 

I oktober genomfördes årets Näringslivsfest, ett samarrangemang mellan Tidaholms 

kommun, Företagarna Tidaholm och Västgöta-Bladet. Tidaholms kommun utsåg 

företaget AnVa Titech till Årets Inspiratör 2022 och företaget Dometic till Årets 

praoplats 2022. 

Utvecklingsarbete vid kommunledningsförvaltningen 

I november 2022 antog kommunstyrelsen en ny riktlinje för målstyrning. Riktlinjen 

förändrar kommunens arbete med målstyrning från och med år 2024. En viktig 

förändring är att fullmäktiges mål kommer att gälla under 4 år och att målen 

kompletteras av konkreta "önskade effekter" som tydligt talar om vilken förändring 

fullmäktige vill se. Enheten Ekonomi- och verksamhetsstyrning leder och samordnar 

arbetet med att utveckla kommunens mål- och resultatstyrning. 

En konsultbyrå anlitades för att utreda hur kommunen arbetar med ärendeberedning. 

Med stöd av utredningen tog kansliet fram en ny riktlinje för ärendeberedning. 

Kommunstyrelsen antog riktlinjen under hösten. Kansliet genomförde även flera 

utbildningar för förtroendevalda, bland annat vad gäller ärendeberedning, roller, 

sammanträdesteknik, digitala möten och jäv. 
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IT- och informationsenheten arbetar löpande med att etablera arbetssätt och modell 

för förvaltning och utveckling av kommunövergripande och förvaltningsspecifika IT-

system. Under året genomfördes uppgraderingar av kommunens nätverk i samband 

med nybyggnation och lokalrenoveringar. Enheten IT- och information utrustade även 

nya lokaler med nätverk och IT-utrustning och utgjorde ett stöd för kommunens 

övriga förvaltningar i samband med upphandling och införande av nya 

verksamhetssystem. 

Projekt under 2022 

Projektet Ö9 för införande av ett nytt ekonomisystem löpte på under året. 

Tillsammans med åtta kommuner inför Tidaholms kommun systemet ERP7. Enligt 

tidplanen skiftar Tidaholms kommun till det nya ekonomisystemet under hösten 2023. 

Enheten ekonomi- och verksamhetsstyrning inledde också projektet Ö3, i vilket ett 

nytt system för e-handel införs i samverkan med Skövde och Tibro kommun. 

IT- och Informationsenheten fortsatte sitt arbete med projektet Framtidens digitala 

arbetssätt. Projektet omfattar utveckling av kommunens intranät samt nya arbetssätt 

inom foto och film. Förstudierna Samverkan IT och Framtidens nätdesign påbörjades i 

samverkan med Skövde kommun. 

Fas 1 i projektet Kontaktcenter slutfördes under året. Ett kontaktcenter är nu etablerat 

och ger svar på ett stort antal frågor från kommunens medborgare, föreningar och 

företag utifrån instruktioner. Under fas 2 av projektet sker bland annat en förstudie 

inför byte av kommunens växelplattform. 

Kansliet slutförde projektet att se över och uppdatera avställningsplanen för 

kommunens e-arkiv. Arbetet med avställning av skolhälsojournaler och elevakter för 

långtidsarkivering i e-arkiv pågår och slutförs i juni 2023. 

Unga kommunutvecklare 

Under året har kommunen anställt sex unga kommunutvecklare som är bosatta i 

Tidaholms kommun och läser på gymnasiet. De unga kommunutvecklarna arbetade 

bland annat med uppdragen "Locka förstagångsväljare att rösta", "Utredning – Forum 

för dialog med unga" samt frågor som rör kompetensförsörjning. 

3.2 Förväntad utveckling 

Budgetförutsättningar 

SKR bedömer i december 2022 att tillväxten i Sverige blir framöver ytterst svag. Den 
allmänna prisuppgången ger ökade kommunala utgifter, specifikt genom 

avtalspensionerna. För perioden 2023–2026 beräknas skatteunderlaget inte räcka till 

att finansiera en växande kommunal verksamhetsvolym i linje med den senaste 

tioårsperioden. 

Välfärdens kompetensförsörjning 

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor 

för Sveriges kommuner. Under perioden 2019–2029 beräknas antalet personer i 

arbetsför ålder, 20–66 år, öka med endast med i snitt 31 000 personer per år. Det ska 

täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Samtidigt beräknas att antalet 

anställda i välfärdsyrken behöver öka med omkring 13 200 varje år. 

För att klara av kompetensförsörjningen behöver Tidaholms kommun vara en attraktiv 

arbetsgivare som rekryterar, utvecklar och behåller medarbetare med rätt kompetens. 

Förvaltningen ser behov av ett strategiskt arbete där personalenheten och kommunens 

övriga förvaltningar tillsammans arbetar med frågor som berör arbetsmiljö, heltid, 

digitalisering, förlängt arbetsliv, ledarskapet och kompetensutveckling, 
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Digital förvaltning och digital kompetens 

Idag hanteras de flesta allmänna handlingar enbart digitalt. På sikt kommer allt fler 

processer att digitaliseras, givet att det effektiviserar arbetet, till exempel 

arvodeshantering och signering. Kansliet ser att digitaliseringen av kommunens 

ärendehantering medför behov av stöd och support hos förtroendevalda. Detta är 

nödvändigt för att undvika att digitalt utanförskap blir ett hinder i det politiska och 

demokratiska arbetet. 

Det är av yttersta vikt att kommunen säkerställer att digitala allmänna handlingar 

hanteras korrekt och att de kan långtidsförvaras, det vill säga arkiveras för all framtid. 

Därför har kommunen ett elektroniskt arkiv (e-arkiv) som motsvarar dagens 

centralarkiv. Samtliga nämnder kommer att leverera sina allmänna handlingar för 

långtidsarkivering till e-arkivet i framtiden. För att till fullo kunna förvalta och utveckla 

e-arkivet samt kunna ge råd och stöd till förvaltningarna i dessa frågor kommer kansliet 

behöva förstärkta resurser och ytterligare kompetens. 

Medborgarnas förväntningar på ökad tillgänglighet och tillgång till fler digitala kanaler 

ställer nya krav på förvaltningens och kommunens arbetssätt och IT-stöd. Som 

arbetsgivare förväntas Tidaholms kommun också kunna erbjuda moderna tekniska 

hjälpmedel som effektiviserar arbetet och ger en attraktiv arbetsmiljö. 

Utvecklingsarbete genom digitalisering ställer därmed allt högre krav på intern och 

extern kompetens inom IT-området. Förvaltningen ser att kommunen har behov av att 

utveckla en djupare samverkan med närliggande kommuner i frågor som rör 

digitalisering. En tydligare samverkan med andra kommuner inom IT och digitalisering 

skapar förutsättningar för samverkan inom alla verksamheter 

Behov av stärkt cybersäkerhet 

När nya arbetssätt och IT-system införs uppstår även nya risker vad gäller 

cybersäkerhet och informationssäkerhet. Dessa risker behöver systematiskt hanteras 

av verksamheten, så att medborgare och anställda kan känna sig trygga med att deras 

information och data hanteras på ett korrekt och rättssäkert sätt. Enheten IT- och 

Information ser behov av att driva en digital utveckling som dels effektiviserar 

verksamheten internt och dels möter ökade förväntningar och krav från medborgarna. 

Inköp och investeringar inom IT 

På grund av oroligheter i omvärlden kommer leveranser av IT-arbetsplatser (PC, 

plattor osv), skrivare och kommunikationsutrustning fortsatt vara en utmaning. Detta 

innebär att kommunen behöver planera inköp av IT-utrustning minst 1–2 år framåt. På 

längre sikt kommer det att ske ett skifte där produktion flyttas från Asien till Europa, 

vilket troligtvis medför ökade priser på IT-utrustning. Enheten IT- och information ser 

att omfattande investeringar inom IT-infrastrukturområdet behöver hanteras under 

kommande år till följd av den digitala utvecklingen, den förändrade hotbilden inom 

cybersäkerhetsområdet samt behov av reinvesteringar i teknisk plattform och 

nätverksinfrastruktur. 

Utökade arbetsuppgifter vid förvaltningen 

En utmaning som följer med digitalisering är att den digitala utvecklingen inte alltid 

harmonierar med rådande lagstiftning, till exempel dataskyddsförordningen. I dagsläget 

är det resurs- och kompetenskrävande för förvaltningens kansli och Tidaholms 

kommun att genomföra de juridiska bedömningar som krävs för att kunna använda 

digitaliseringen som ett verktyg i verksamhetsutvecklingen. Delar av kansliets personal 

deltar även i nyinrättade arbetsgrupper gällande visselblåsningstjänsten och säkerhet. 

Detta arbete är nödvändigt för att kommunen ska kunna leva upp till olika krav i lagar 

och förordningar. Det är troligt att det tillkommer ytterligare juridiska krav på 

kommunen vilket kan medföra utökade arbetsuppgifter för kansliet. 
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4 Ekonomi 

4.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela 

dess investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 

budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 

utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 

verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 

Kommunstyrelsens budgetram är uppdelad i två delar. Del ett inkluderar 

räddningstjänsten, överförmyndarverksamheten samt den verksamhet som bedrivs 

inom kommunledningsförvaltningens olika enheter IT och kommunikation, ekonomi- 

och verksamhetsstyrning, personal, kansli och näringsliv. Del två är de delar som avser 

hela kommunen och som finns budgeterade på kommunstyrelsen (finansförvaltningen). 

Denna del innefattar pensioner, bidrag, budgetprioriteringar och prognososäkerhet för 

hela kommunen. 

Kommunstyrelsen redovisar för år 2022 ett överskott på 7,0 miljoner kronor. 

Överskottet beror främst på ej förbrukade medel för kommunens prognososäkerhet, 

framskjutna politiska budgetprioriteringar och överskott inom kommunstyrelsens 

verksamheter. 

Nedan visas kommunstyrelsens prognoser under 2022: 

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårsprognos  41,6 41,6 39,4 41,6 x x 41,6 x 39,6 39,6 x 

Budgetram  48,6 48,6 48,6 48,6   48,6  48,6 48,6  

Avvikelse (mnkr)  7,0 7,0 9,2 7,0   7,0  9,0 9,0  

Avvikelse (%) 0 14,4 14,4 18,9 14,4 0 0 14,4 0 18,5 18,5 0 
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4.2.1 Utfall nämnd 

Nämndens resultat 

Utfall jämfört med föregående år (tkr) 
2022-01-01 – 

2022-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

Förändring – 

Utfall 

Verksamhetens intäkter 6 572 6 488 -84 

Verksamhetens kostnader -66 253 -65 811 442 

- varav personalkostnader -30 835 -31 049 -214 

Verksamhetens nettokostnader -59 681 -59 323 358 

Budgetram 61 501 63 315 1 814 

Nämndens resultat 1 820 3 992 2 172 

Kommunstyrelsens verksamheter, resultat jämfört med föregående år 

Intäkterna ligger på marginellt lägre nivåer jämfört föregående år till följd av justering 

gentemot TEAB. 

Personalkostnaderna inom kommunstyrelsens verksamheter är lägre till följd av 

vakanser. Kommunstyrelsen har under 2022 belastats med avgångsvederlag, bortsett 

detta är personalkostnaderna betydligt lägre jämfört föregående år. 

Övriga kostnader är något lägre i jämförelse med föregående år, 0,2 miljoner kronor. 

Det är inte några större förändringar inom verksamheterna. De högre kostnaderna 

inom el, konsult och försäkringar möts av lägre kostnader främst inom 

förbrukningsmaterial/inventarier (dock fortsatt höga nivåer) och avskrivningskostnader. 

Konsultkostnaderna ligger något högre i år då IT enheten köper resurser från Skövde 

kommun till följd av vakanser. Omvärldsfaktorer påverkar den högre elkostnaden. 

  

Utfall jämfört med budget (tkr) 

Utfall  

2022-01-01 – 2022-12-

31 

Budget  

2022-01-01 – 2022-12-

31 

Avvikelse  

mot budget 

Verksamhetens intäkter 6 572 4 499 2 073 

Verksamhetens kostnader -66 253 -66 000 -253 

- Därav personalkostnader -30 835 -30 084 -751 

Verksamhetens nettokostnader -59 681 -61 501 1 820 

Budgetram 61 501 61 501 0 

Nämndresultat 1 820 0 1 820 

 

Kommunstyrelsens verksamheter, resultat jämfört med budget 2022 

Resultatet för kommunstyrelsens verksamheter år 2022 är ett överskott mot budget 

på 1,8 miljoner kronor. Överskottet består främst av vakanser, färre 

personalbefrämjande aktiviteter och lägre kostnader inom kurser och konferenser. 

Avvikelsen i verksamhetens intäkter beror på intern fördelningsmodell och intäkter för 

överförmyndarverksamhet som möts av motsvarande kostnad. Under 

personalkostnader redovisas det avgångsvederlag som belastat kommunstyrelsen under 

året. 
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Kommunstyrelsen har under året belastats med högre kostnader för: 

• Avgångsvederlag och rekryteringskostnader, 3 miljoner kronor. 

• Konsulter och licenser, 0,9 miljoner kronor. 

• Finansiering av Litografiska symposiet, 0,2 miljoner kronor. 

• Planerat införande av bemanningsenhet, 0,3 miljoner kronor. 

• Julgåva till personalen, 0,85 miljoner kronor. 

• Förbrukningsinventarier och IT material, 0,3 miljoner kronor. 

• Avskrivningar, 0,3 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har sedan oktober en ny kommundirektör på plats och 
rekryteringskostnader har tillkommit tillsammans med avgångsvederlag. Inom 

verksamheterna redovisas även högre kostnader för licenser (främst Microsoft), 

förbrukningsinventarier och IT material. De två sistnämnda ligger fortsatt på höga 

nivåer till följd av pandemin (dubbla arbetsplatser och hemarbete) samt utbyte av 

datorer och skärmar. 

De högre kostnaderna finansieras, och genererar kommunstyrelsens överskott, genom 

verksamhetens lägre kostnader inom: 

• Personalkostnader, 2,1 miljoner kronor. 

• Personalbefrämjande aktiviteter 0,6 miljoner kronor. 

• Resor, hotell, kurser och konferenser, 0,5 miljoner kronor. 

• Ränteintäkt Nordea, 0,3 miljoner kronor. 

• Bemanningsenhet flyttas fram, 0,3 miljoner kronor. 

• Avstår ytterligare finansiering av omställningskostnader Nobia, 0,25 miljoner 

kronor. 

• Intäkter för sjuklönekostnader och återvunna kundförluster, 0,2 miljoner 

kronor. 

• Medel avsatta för oförutsett nyttjas i sin helhet, 2 miljoner kronor. 

• Övriga kostnader såsom annonsering/reklam, reparation/underhåll, 

datakommunikation, 1,4 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens verksamheter har under året haft vakanser till följd av 

sjukskrivningar och tjänstledigheter, främst inom IT-, personal- och ekonomienheten. 

Verksamheterna har varit tungt belastade som följd. Inför 2023 planeras vakanserna 

vara tillsatta. Under våren 2022 identifierades högre kostnader inom kommunstyrelsen 

och det beslutades därför om åtgärdsplan. Åtgärderna består i att flytta fram införandet 

av bemanningsenhet, avstå ytterligare finansiering av omställningskostnader kopplat till 

Nobia och en restriktivitet kring nyttjande av personbefrämjande medel som även i år 

delvis påverkats av pandemin. 

 

Finansförvaltningen Utfall 2022 Budget 2022 Avvikelse utfall - Budget Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 39 442 44 533 5 091 50 975 

Verksamhetens kostnader -21 446 -31 716 -10 270 -14 649 

- varav personalkostnader -15 777 -16 546 -769 -11 987 

Verksamhetens nettokostnader 17 996 12 817 -5 179 36 326 

Budgetram -12 817 -12 817 0 -30 501 

Nämndens avvikelse 5 179 0 -5 179 5 825 
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Finansförvaltningens resultat jämfört med föregående år 

Skillnaden inom finansförvaltningen jämfört tidigare år beror på högre 

pensionskostnader och politiska budgetprioriteringar. 

 

Finansförvaltningens resultat jämfört med budget 2022 

Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 5,2 miljoner kronor jämfört med 

budget. Avvikelserna jämfört med budget består i: 

• Prognososäkerhet för hela kommunen, 7 miljoner kronor. 

• Transfereringar och bidrag, 0,4 miljoner kronor. 

• Riktade budgetprioriteringar mot landsbygd nyttjas inte fullt ut, 0,2 miljoner 

kronor. 

• Politiska budgetprioriteringar skrivs ned avseende satsning på badhus och 

konstgräsplan som flyttas fram i tid, 1,9 miljoner kronor. 

• Pensionskostnader, 0,8 miljoner kronor. 

• Lägre intäkter -5,1 miljoner kronor. 

4.3 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i Strategisk plan och budget 

för 2022 – 2024. Kommunstyrelsen beslutar i april varje år om ombudgetering av 

medel utifrån investeringsprojektens utfall föregående år. 

4.3.1 Investeringar per projekt 

Kommunstyrelsen 

  
Projekt 

nr 

Ack. 

utfall 

2022 

Budget 

2022 

Tilläggsanslag & 

ombudgetering 

Summa 

budget 

2022 

Prognos 

2022 

Avvikelse 

Utfall / 

Budget 

Inventarier 

Kommunstyrelsen 
90109 1 755 3 000  3 000 3 000 1 245 

Investeringsreserv  0 3 800  3 800 0 3 800 

Summa  1 755 6 800  6 800 3 000 5 045 

Tabell ovan redovisas i tusentals kronor (tkr) 

Av kommunstyrelsens totala investeringsmedel för inventarier, 3 miljoner kronor, har 

cirka 1,8 miljoner förbrukats: 

• Kopieringsmaskiner och skrivare/IT utrustning, 0,8 miljoner kronor. 

• Möbler 0,08 miljoner kronor. 

• Trådlösa nät, 0,5 miljoner kronor. 

• Intranät, 0,4 miljoner kronor. 

Av kommunens avsatta investeringsreserv, om 10 miljoner kronor, har det under året 

omdisponerats 6,2 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden enligt 

kommunfullmäktiges beslut (KF §121/2022) om yrkesförarutbildning.  
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5 Personal 

5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2022-01-01 –  

2022-12-31 

2021-01-01 – 

2021-12-31 

2020-01-01 – 

2020-12-31 

Antal anställda 37 40 38 

- Kvinnor 22 23 23 

- Män 15 17 15 

Könsfördelning (andel kvinnor, %) 59,5 57,5 60,5 

Könsfördelning (andel män, %) 40,5 42,5 39,5 

    

Antal årsarbetare 36,5 39 37 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 98,6 97,5 97,4 

Sjukfrånvaro (%) 6,7 4,3 1,2 

Vid kommunledningsförvaltningen arbetar 37 medarbetare per den 2022-12-31. Detta 

är en minskning jämfört med föregående år då 40 personer var anställda vid 

förvaltningen. 
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1 Redovisning av avtalssamverkan 
Kommunallagen ger kommuner möjlighet att ingå avtal om att någon av dess uppgifter 

helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Detta kallas avtalssamverkan och 

regleras i 9 kap. 37-38 §§ kommunallagen (2017:725, KL). 

Enligt 9 kap. 38 § KL ska styrelsen årligen till fullmäktige rapportera om kommunens 

avtalssamverkan enligt 37 § eller enligt annan lag eller författning. 

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2017/18: 151 s. 59). Kravet omfattar 

samtliga samverkansavtal, såväl sådana som ingås med stöd av 9 kap. 37 § KL som avtal 

med samma innebörd som ingås med stöd av bestämmelser i speciallagstiftning. 

Rapporteringsskyldigheten innebär att styrelsen årligen måste sammanställa befintliga 

och nya samverkansavtal och rapportera dessa till fullmäktige. Syftet med 

rapporteringen är att fullmäktige ska få en överblick över den samverkan som 

kommunen ingår i. 

Bestämmelsen innebär inte något krav på att innehållet i olika samverkansavtal ska 

återges. Informationen måste dock vara tillräckligt omfattande för att fullmäktige ska få 

en överblick över den verksamhet som bedrivs med stöd av samverkansavtal. 

Vilken verksamhet bedrivs 
Vilken kommun/region har 

avtalet ingåtts med 

Ger avtalet 

möjlighet till 

extern 

delegering 

(dvs. 

delegering till 

tjänsteperson 

utanför 

kommunen) 

Om möjligt 

med extern 

delegering, 

har det 

utnyttjats 

Upphandlingsfunktion Skövde Ja Nej 

Informationssäkerhetssamordnare Falköping Nej  

Lokalt folkhälsoarbete Västra Götalandsregionen (Östra 

hälso- och sjukvårdsnämnden) 

Nej  

Överförmyndare i samverkan Skövde Ja Ja 

Samverkan ekonomisystem ERP7 Skövde Nej  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2023-01-24 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av borgensbeslut 
Tidaholms Bostads AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
beslut om borgensram för Tidaholms Bostads (KF § 131/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Bostads AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 175 500 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Bostads AB om 168 
miljoner kronor (KF § 131/2022), därefter har Tidaholms Bostads AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Bostads AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
164 762 515 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 10,5 miljoner kronor, vilket är en justering från tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen dels ökade räntekostnader i en 
tid när räntor är högre än tidigare år.   

Utredning 
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Tidaholms Bostads AB:s borgenram för 2022 var 180,1 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 175,5 
kronor för 2023.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Bostads AB 
Ekonomienheten 
 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 
2021-12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 
2022-12-31

Låneskuld extern
Kommuninvest 116430 2023-11-13 8 778 557 -360 000 8 418 557
Kommuninvest 122599 2024-03-18 2 482 089 -146 000 2 336 089
Kommuninvest 127345 2023-11-13 10 100 000 -100 000 10 000 000
Kommuninvest 138466 2025-05-12 16 725 000 -300 000 16 425 000
Kommuninvest 138469 2026-02-04 14 445 369 -420 000 14 025 369
Kommuninvest 128250 2025-05-12 9 000 000 -400 000 8 600 000
Kommuninvest 111098 2022-04-26 4 400 000 -4 340 000 -60 000 0
Kommuninvest 145048 2023-04-12 0 4 340 000 -120 000 4 220 000
Kommuninvest 111099 2022-06-26 6 100 000 -6 040 000 -60 000 0
Kommuninvest 145049 2023-04-12 0 6 040 000 -120 000 5 920 000
Kommuninvest 122597 2024-10-02 14 700 000 -200 000 14 500 000
Kommuninvest 128618 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 128619 2025-09-30 7 950 000 -200 000 7 750 000
Kommuninvest 132410 2025-05-12 5 812 500 -250 000 5 562 500
Kommuninvest 132409 2024-10-02 6 850 000 -200 000 6 650 000
Kommuninvest 140204 2026-11-12 11 000 000 -340 000 10 660 000
Kommuninvest 142167 2026-02-04 0 11 000 000 -255 000 10 745 000
Kommuninvest 144986 2024-11-29 0 20 000 000 -300 000 19 700 000
Kommuninvest 148746 2023-08-16 0 11 500 000 0 11 500 000

126 293 515 -10 380 000 52 880 000 -4 031 000 164 762 515

Budgeterad nyupplåning 2023 10 500 000 10 500 000
Summa låneskuld 126 293 515 -10 380 000 63 380 000 -4 031 000 175 262 515
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/249 

2023-01-24 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Revidering av borgensbeslut 
Tidaholms Energi AB 2023 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera kommunfullmäktiges 
beslut om borgensram för Tidaholms Energi AB (KF § 132/2022) på det vis att 
kommunfullmäktige beslutar att ingå borgen för år 2023 för Tidaholms Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 222 000 000 kronor, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-19 om borgensram för Tidaholms Energi AB om 168 
miljoner kronor (KF § 132/2022), därefter har Tidaholms Energi AB reviderat sin 
upplåningsbudget och kommunledningsförvaltningen har uppdaterat låneanalysen. 

Genomgång har skett av Tidaholms Energi AB:s lån. All upplåning sker med kommunal borgen. 
Behov finns av förnyelse av kommunens borgensbeslut. Bolagets beräknade låneskuld uppgår till 
206 607 000 kronor per 2022-12-31. 

Budgeterad nyupplåning är 15 miljoner kronor, vilket är en justering från tidigare underlag. 

Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att utökad borgensram medför ökade kostnader för 
det kommunala bolaget, dels högre borgensavgifter till kommunen och ökade räntekostnader i en 
tid när räntor är högre än tidigare år.   

Utredning 

 

Låneskuld

INSTITUT LÅNENR LÖPTID
LÅNESKULD 2021-

12-31

INLÖSEN 
/AVSLUTAT 

2022 NYA LÅN 2022
AMORTERING 

2022
LÅNESKULD 2022-

12-31
Låneskuld extern
Kommuninvest 117934 2022-10-24 1 550 000 -1 550 000 0
Kommuninvest 129474 2025-10-16 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 93302 2022-12-01 32 000 000 -32 000 000 0
Kommuninvest 151210 Obestämd 0 32 000 000 32 000 000
Kommuninvest 105901 2023-11-13 6 597 000 -1 252 000 5 345 000
Kommuninvest 122598 2024-10-02 20 500 000 -800 000 19 700 000
Kommuninvest 138470 2026-11-12 20 100 000 -800 000 19 300 000
Kommuninvest 128251 2023-11-13 19 480 000 -3 600 000 15 880 000
Kommuninvest 146285 2023-09-15 12 000 000 -400 000 11 600 000
Handelsbanken 681825 2022-01-04 43 231 200 -42 331 200 -900 000 0
Kommuninvest 141564 2024-03-27 43 221 200 -2 700 000 40 521 200
Kommuninvest 141565 2026-02-04 28 220 800 -1 800 000 26 420 800
Kommuninvest 142165 2025-09-15 0 4 000 000 -160 000 3 840 000

258 900 200 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 206 607 000

Budgeterad nyupplåning 2023 0 3 000 000
12 000 000

Summa låneskuld 161 879 000 -74 331 200 36 000 000 -13 962 000 221 607 000
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Tidaholms Energis AB:s borgenram för 2022 var 238,8 miljoner men enligt bolagets beräkning av 
låneskuld inklusive budgeterad nyupplåning så bedöms att borgensramen bör uppgå till 
221 607 000 kronor för 2023.   

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening påverka barn 

Sändlista 
Tidaholms Energi AB 
Ekonomienheten 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 2 Beslut om uppföljning av beviljad kommunal 
borgen till Tidaholms tennisklubb 
KS 2019/411 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o från Tidaholms tennisklubb begära in: 
- rapport över investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den 

ekonomiska kalkyl och budget som låg till grund för beslutet för åren 2021 och 
2022. 

- slutrapport över investeringsprojektet.  
o rapporterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-03-15.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att bevilja kommunal borgen uppgående till 6 000 000 
kr till Tidaholms tennisklubb under förutsättning att: 

• föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan från allmänna arvsfonden och 
riksidrottsförbundet.  

• föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på återrapportering enligt riktlinje för 
kommunal borgen till föreningar 
 

Föreningen har tagit del av kommunfullmäktiges beslut samt fått förtydligande från 
kommunledningsförvaltningen via e-post under vilka förutsättningar kommunfullmäktige har 
beslutat att bevilja borgen. Därefter har samma information förmedlats muntligt till föreningen vid 
ett fysiskt möte 2022-09-22. Trots detta har föreningen inte inkommit med någon 
återrapportering. 

I den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen för kommunal borgen för föreningar står det under 
uppföljning av borgensåtagande att: 

”För den tid kommunen tecknat borgen ska föreningen till kommunstyrelsen varje år, 
återrapportera investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den ekonomiska kalkyl 
och budget som låg till grund för beslutet.  

Skulle oförutsedda händelser inträffa som gör att borgensbeloppet riskerar överskridas ska detta 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. I sådant fall ska föreningen prestera åtgärder i syfte 
att inrymma merkostnaderna inom borgensbeloppet.  

Om föreningen inte kan betala lånet till banken ska föreningen omedelbart meddela detta till 
kommunstyrelsen och vilka åtgärder som vidtas för att fullfölja föreningens betalningsansvar.  

Från kommunens sida ska aktuella borgensåtaganden i samband med årsredovisning rapporteras 
till kommunfullmäktige.  
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Föreningen ska slutrapportera investeringsprojektet till kommunen när det är slutfört. Projektet 
avrapporteras då till kommunfullmäktige.”  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o från Tidaholms tennisklubb begära in: 
- rapport över investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den 

ekonomiska kalkyl och budget som låg till grund för beslutet för åren 2021 och 
2022. 

- slutrapport över investeringsprojektet.  
o rapporterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2023-03-15.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppföljning kommunalborgen Tidaholms TK”, ekonomichef Louise 

Holmvik, 2022-03-14. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 30/2020 ”Beslut om borgensansökan från Tidaholms 

tennisklubb”, 2020-03-30. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2019/411 

2023-01-02 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik, ekonomichef 

Tjänsteskrivelse - Uppföljning kommunalborgen 
Tidaholms TK 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o från Tidaholms tennisklubb begära in: 

- rapport över investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den 
ekonomiska kalkyl och budget som låg till grund för beslutet för åren 2021 och 
2022. 

- slutrapport över investeringsprojektet.  
o rapporterna ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 2023-03-15.  

Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-30 att godkänna kommunal borgen till Tidaholms 
Tennisklubb. Borgensbeloppet uppgår till 6 000 000 kr. I beslutet framgår att Tidaholms TK ska 
årligen rapportera föreningens ekonomiska ställning.  

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja kommunal borgen uppgående till 6 000 000 kr till 
Tidaholms tennisklubb under förutsättning att: 
• föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan från allmänna arvsfonden och 

riksidrottsförbundet.  
• föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på återrapportering enligt riktlinje för 

kommunal borgen till föreningar 
 

Utredning 
Kommunfullmäktiges beslut har delgivits föreningen.  

Kommunledningsförvaltningen har därefter informerat och förtydligat för föreningen via e-post 
under vilka förutsättningar som kommunfullmäktige har beslutat att bevilja borgen.  Ytterligare har 
samma information delgivits föreningen vid ett fysiskt möte den 2022-09-22.  

I den av kommunstyrelsen antagna riktlinjen för kommunal borgen för föreningar står det under 
Uppföljning av borgensåtagande att: 

”För den tid kommunen tecknat borgen ska föreningen till kommunstyrelsen varje år, 
återrapportera investeringens ekonomiska utfall och prognos jämfört med den ekonomiska kalkyl 
och budget som låg till grund för beslutet.  
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Skulle oförutsedda händelser inträffa som gör att borgensbeloppet riskerar överskridas ska detta 
omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen. I sådant fall ska föreningen prestera åtgärder i syfte 
att inrymma merkostnaderna inom borgensbeloppet.  

Om föreningen inte kan betala lånet till banken ska föreningen omedelbart meddela detta till 
kommunstyrelsen och vilka åtgärder som vidtas för att fullfölja föreningens betalningsansvar.  

Från kommunens sida ska aktuella borgensåtaganden i samband med årsredovisning rapporteras 
till kommunfullmäktige.  

Föreningen ska slutrapportera investeringsprojektet till kommunen när det är slutfört. Projektet 
avrapporteras då till kommunfullmäktige.”  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn.  

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 30/2020 ”Beslut om borgensansökan från Tidaholms 

tennisklubb”, 2020-03-30. 

Sändlista 
Tidaholms Tennisklubb 
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Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
 
2019/411 

§ 33 Beslut om borgensansökan från Tidaholms tennisklubb 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms tennisklubb har inkommit med en ansökan om kommunal borgen 
som uppgår till 6 miljoner kronor. Tennisklubben behöver ha kommunal 
borgen som säkerhet för att få uppta lån i samband med nybyggnation av en 
inomhushall för padel i anslutning till sin befintliga tennishall.   
 
Kommunledningsförvaltningen har berett ärendet i enlighet med antagen 
riktlinje för kommunal borgen till föreningar av vilken det framgår att en 
borgensansökan ska bedömas utifrån följande kriterier: syfte och omfattning, 
riskanalys och ekonomi. Förvaltningen har även inhämtat yttrande från kultur- 
och fritidsnämnden.  
 
Kommunledningsförvaltningens beredning visar att det finns risker i projektet 
men kommer i sin samlade bedömning fram till att ställa sig positiv till ett bifall 
av ansökan. Detta då det finns en säkerhet i form av den kommande 
padelhallen och det faktum att tennisklubben har en god och välordnad 
ekonomi. Den nya padelverksamheten väntas dessutom öka klubbens intäkter 
när verksamheten kommer igång. 
 
Kommunledningsförvaltningen ser även positivt på det arbete som 
tennisklubben har gjort med att aktivt söka, och få beviljat, medel från både 
allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens beslut § 41/2020 ” Beslut om borgensansökan från 

Tidaholms tennisklubb”, 2020-03-04. 
✓ Tjänsteskrivelse ”Ansökan kommunal borgen Tidaholms Tennisklubb – 

paddel”, ekonomichef Henrik Johansson, 2020-02-26. 
✓ Kultur- och fritidsnämndens beslut § 119/2019 ”Beslut om begäran om 

yttrande angående ansökan om kommunal borgen för byggnation av 
paddeltennishall- Tidaholms tennisklubb”, 2019-12-10. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Yttrande angående ansökan om kommunal borgen 
från Tidaholms tennisklubb”, kultur- och fritidschef Pema Malmgren, 
2019-11-29. 

✓ Riktlinje för kommunal borgen till föreningar. 
✓ Resultatrapport - Tidaholms tennisklubb. 
✓ Likviditetsbudget - Tidaholms tennisklubb. 
✓ Ekonomisk plan - Tidaholms tennisklubb. 
✓ Revisionsberättelse Tidaholms tennisklubb 2018. 
✓ Budgetoffert padelhall och utbyggnad serviceutrymmen. 
✓ Styrelseprotokoll Tidaholms tennisklubb, 2019-09-23. 
✓ Idrottsmedel "Stöd till nya aktivitetsytor större projekt 2019". 
✓ Arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd – padeltennishall. 
✓ Ansökan om kommunal borgen för byggnation av padeltennishall - 

Tidaholms tennisklubb. 
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✓ Stadgar för Tidaholms tennisklubb. 
 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
kommunal borgen uppgående till 6 000 000 kr till Tidaholms 
tennisklubb under förutsättning att: 

 föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan 
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 

 föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på 
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar. 

 
Kommunfullmäktiges beslut 

• Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen uppgående 
till 6 000 000 kr till Tidaholms tennisklubb under förutsättning att: 

 föreningen uppfyller sina åtaganden i den beviljade ansökan 
från allmänna arvsfonden och riksidrottsförbundet. 

 föreningen uppfyller de krav som kommunen ställt på 
återrapportering enligt riktlinje för kommunal borgen till 
föreningar. 

 
Sändlista 
Ekonomiavdelningen 
Tidaholms tennisklubb 
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§ 2 Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda 
KS 2017/384 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 
med 2023-03-01 ska anställas på heltid utan möjlighet att önska annan 
sysselsättningsgrad. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram 
under år 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att projekt ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” 
skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms kommun ska ha rätt till en 
heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som en möjlighet, till exempel genom att anställda 
vid ett givet antal tillfällen per år ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid. 

Efter att kommunstyrelsens beslut fattades har Sveriges kommuner och regioner ingått ett 
centralt avtal med fackförbundet Kommunal om att alla nya tillsvidareanställningar ska vara på 
heltid samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Tidaholms 
kommun som arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt i verksamhetens behov och resurser, ha 
en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Detta ska vara genomfört  
2024-12-31. Kommunstyrelsens beslut från 2016-09-07 ligger inte i linje med det som har avtalats 
med Kommunal vilket innebär att kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om 
sysselsättningsgrad. 

Tidaholms kommun står, precis som alla andra kommuner, inför en stor kompetensbrist de 
kommande åren. En ökad sysselsättningsgrad hos kommunens anställda skulle bidra till att täcka 
en del av den kommande kompetensbristen på sikt. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

o samtliga som nyanställs i Tidaholms kommun från och med 2023-03-01 ska 
anställas på heltid utan möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad. 

o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram 
under år 2023. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att:  
o samtliga som nyanställs med tillsvidareanställning i Tidaholms kommun från och 

med 2023-03-01 ska anställas på heltid utan möjlighet att önska annan 
sysselsättningsgrad. 
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o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 
ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram 
under år 2023. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sysselsättningsgrad för nyanställda”, personalkonsult Karin 

Adolfsson, 2023-01-17. 
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2016 ”Beslut om inriktning för projekt "Heltid en 

rättighet - deltid en möjlighet"”, 2016-09-07 (ärendenr: 2016/21). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2017/384 

2023-01-17 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Karin Adolfsson, personalkonsult 

Tjänsteskrivelse – Beslut om sysselsättningsgrad för 
nyanställda 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att: 
o samtliga som nyanställs i Tidaholms kommun från och med 2023-03-01 ska 

anställas på heltid utan möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad. 
o formerna för hur befintliga tillsvidareanställningar i Tidaholms kommun inte längre 

ska omfattas av möjlighet att önska annan sysselsättningsgrad ska arbetas fram 
under 2023. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att projekt ”Heltid en rättighet – deltid en möjlighet” 
skulle ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms kommun ska ha rätt till en 
heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som en möjlighet, till exempel genom att anställda 
vid ett givet antal tillfällen per år ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid. 

Efter kommunstyrelsens beslut fattades har Sveriges kommuner och regioner (SKR) ingått ett 
centralt avtal med fackförbundet Kommunal om att alla nya tillsvidareanställningar ska vara på 
heltid samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Tidaholms 
kommun som arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt i verksamhetens behov och resurser, ha 
en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Detta ska vara genomfört  
2024-12-31. Kommunstyrelsens beslut från 2016-09-07 ligger inte i linje med det som har avtalats 
med Kommunal vilket innebär att kommunstyrelsen behöver fatta ett nytt beslut om 
sysselsättningsgrad. 

Tidaholms kommun har precis som alla andra kommuner en stor kompetensbrist de kommande 
åren. En ökad sysselsättningsgrad hos kommunens anställda skulle bidra till att täcka en del av den 
kompetensbrist som kommunen står inför på sikt. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens beslut § 200/2016 ”Beslut om inriktning för projekt "Heltid en 

rättighet - deltid en möjlighet"”, 2016-09-07 (ärendenr: 2016/21). 
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Sändlista 
Personalenheten 
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2016/21 

§ 200 Beslut om inriktning för projekt "Heltid en rättighet - deltid 
en möjlighet" 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i budget 2017-2019 anslagit 350 000 kronor per år 
under 2016 och 2017 till en projektledare som ska starta kommunens arbete 
med att erbjuda alla anställda rätten till en heltidsanställning. 
Personalavdelningen leder arbetet och det har utsetts en projektledare samt 
en styrgrupp för projektet. Kommunstyrelsens personalutskott kommer utgöra 
politisk referensgrupp under processen. Projektgruppen arbetar med att ta 
fram en förstudie som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. 
 
Projektgruppen har identifierat två olika inriktningar för projektet. Den första 
inriktningen går ut på att målet med projektet ska vara att alla kommunens 
anställda ska ha en heltidsanställning och att anställda endast ska ha rätt att 
vara tjänsteledig utifrån vad verksamheten tillåter samt vad som är reglerat i 
lag. Den andra inriktningen går ut på att målet med projektet ska vara alla 
anställda ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska erbjudas som 
en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett givet antal tillfällen per år 
ska få lämna in önskemål om att arbeta deltid. 
 
Det är viktigt att kommunstyrelsen tar ställning till vilken inriktning projektet ska 
ha innan projektgruppen arbetar vidare med projektet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens personalutskotts beslut § 24/2016 ”Beslut om 

inriktning för projekt Heltid en rättighet - deltid en möjlighet”,  
2016-08-23. 

 
Förslag till beslut 

 Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att projekt ”Heltid 
en rättighet – deltid en möjlighet” ska ha som inriktning att samtliga 
anställda i Tidaholms kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men 
att deltid ska erbjudas som en möjlighet, till exempel genom att 
anställda vid ett givet antal tillfällen per år ska få lämna in önskemål 
om att arbeta deltid. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar att projekt ”Heltid en rättighet – deltid en 
möjlighet” ska ha som inriktning att samtliga anställda i Tidaholms 
kommun ska ha rätt till en heltidsanställning men att deltid ska 
erbjudas som en möjlighet, till exempel genom att anställda vid ett 
givet antal tillfällen per år ska få lämna in önskemål om att arbeta 
deltid. 

 
Sändlista 
Personalavdelningen 
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§ 4 Beslut om uppdrag att utreda förutsättningar 
för att införa individuellt friskvårdsbidrag 
KS 2023/70 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 
• Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:  

o uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att införa 
individuellt friskvårdsbidrag. 

o utredningen skall vara färdigställd 2023-05-31 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande vill att kommunstyrelsen ska ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa individuellt friskvårdsbidrag. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 

kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att införa individuellt 
friskvårdsbidrag. 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att utredningen skall vara färdigställd 
2023-05-31 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg från 
ordföranden. 

Ordföranden ställer först ordförandens förslag under proposition och finner att personalutskottet 
beslutar i enlighet med detta. 

Ordföranden ställer sedan ordförandens förslag om tillägg under proposition och finner att 
personalutskottet beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Uppdrag om att utreda förutsättningar för att införa individuellt 

friskvårdsbidrag”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2023-01-18. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/70 

2023-01-18 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Uppdrag om att utreda 
förutsättningar för att införa individuellt 
friskvårdsbidrag 
Förslag till beslut 

- Ordföranden föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till 
kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningar för att införa individuellt 
friskvårdsbidrag.   

Ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande vill att kommunstyrelsen ska ge kommunledningsförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar för att införa individuellt friskvårdsbidrag. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Sändlista 
Personalenheten 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/77 

2023-01-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
näringslivsenheten 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommundirektören informerar om hur näringslivsenheten ska arbeta framöver. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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§ 4 Beslut om besvarande av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 
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Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen 

anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-08. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/256 

2022-12-08 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av motion 
om att Tidaholms kommun ska ha 
tillgänglighetsanpassade politiska möten 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad. 

Ärendet 
Hajrudin Abdihodzic (V) och Lena Andersson (S) har lämnat in en motion i vilken de framhåller att 
det är viktigt att alla ges samma förutsättningar för att kunna delta i politiska möten för att 
mötena ska vara demokratiska. Motionärerna menar att det i dagsläget är svårt för 
förtroendevalda som har en hörselnedsättning att delta på lika villkor som de som inte har en 
hörselnedsättning. 

Motionärerna anser att politiska möten, såsom möten med nämnder, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige, bör hållas i en lokal anpassad med hörselslinga och högtalare där alla har en 
bordsmikrofon. 

Motionärerna yrkar på att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att i kommunen 
ha en politisk möteslokal utrustad med hörselslinga och högtalare för möten och teknik för att alla 
ska ha möjlighet att delta på lika villkor. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 106/2022, att lämna motionen direkt till 
kommunledningsförvaltningen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller 
annan instans. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att kommunstyrelsen 2017-06-07 beslutade,  
§ 122/2017, att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning och renovering av 
stadshuset samt del av fastighet Midgård. Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att anta 
kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för förstudie samt att anslå 100 000 kronor för 
genomförandet av förstudien. 

Förstudien innefattar flera olika delar och en av delarna avser ”möteslokal för förtroendevalda 
(fullmäktigesammanträden och andra större sammankomster)”. Kommunledningsförvaltningen 
konstaterar att förstudien inte har genomförts än men att det inte heller har fattats något beslut 
om att om den inte ska genomföras vilket innebär att det finns ett aktivt uppdrag att utreda just 
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det som motionärerna föreslår. Förvaltningen anser inte att det är lämpligt att tillsätta ytterligare 
en utredning om möteslokal så länge det gamla uppdraget fortfarande är aktivt. Tanken med 
förstudieuppdraget var att ta ett samlat grepp kring stadshusfunktionen och de lokaler som 
behövs. Att göra en separat utredning av en del som ingår i helheten kring stadshuset krockar, 
enligt förvaltningen, med ambitionen att ta ett helhetsgrepp och bedöms inte vara lämpligt. 

Med anledning av att det finns ett aktivt uppdrag som inkluderar det som föreslås i motionen 
anser förvaltningen att motionen kan anses vara besvarad. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 106/2022 ”Beslut om remittering av motion 

om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten”, 2022-09-28. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
 Kommunstyrelsens beslut § 122/20217 ”Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshus samt del av Midgård”, 2017-06-07 (KS 2017/96). 

Sändlista 
Motionärerna 
 

 

69



Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-28 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 106 Beslut om remittering av motion om att 
Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade 
politiska möten 
KS 2022/256 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att lämna motionen direkt till kommunledningsförvaltingen för 

beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd eller annan instans. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att lämna motionen direkt till 

kommunledningsförvaltingen för beredning utan att den först skickas på remiss till nämnd 
eller annan instans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om att Tidaholms kommun ska ha 

tillgänglighetsanpassade politiska möten”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-09-20. 
 Motion om att Tidaholms kommun ska ha tillgänglighetsanpassade politiska möten,  

2022-08-29. 
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2017/96 

§ 122 Beslut om förstudie för ombyggnad, anpassning och 
renovering av stadshus samt del av Midgård 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stadshuset på Torggatan 26 tillskapades år 1996. Under de drygt 20 år som 
har passerat sedan dess har vissa anpassningar gjorts i lokalerna men 
kommunledningsförvaltningen ser behov av en utredning för att kunna 
bedöma lokalernas och fastighetens nuvarande och framtida användning, 
funktionalitet samt inre och yttre standard. Utredningen bör även omfatta de 
angränsade lokalytor som finns i Midgård.  
 
För att klarlägga vilka behov som finns behöver det genomföras en förstudie 
med syfte att, ur ett helhetsperspektiv, redovisa förslag på åtgärder som 
möjliggör att fastigheten uppfyller de behov som föreligger och väntas 
föreligga ur olika perspektiv. 
 
Följande direktiv för förstudien föreslås: 
 

1. Perspektiv 
a) Fastighetens behov av inre och yttre renovering. 
b) Åtgärder i byggnaden för att tillmötesgå krav på åtgärder enligt 

skyddsrond. 
c) Verksamheternas behov av administrativa utrymmen och dess 

funktionalitet. 
d) Anpassningar och åtgärder av gemensamhetsutrymmen såsom  

cafeteria/matsal för personal och externa besökare/gäster. 
e) Anpassningar av huvudentré, reception och för mottagning av 

besökande. 
f) Plats/mötesrum för medborgardialog. 
g) Möteslokal för de förtroendevalda (fullmäktigesammanträden och 

andra större sammankomster)  
h) Översyn av befintliga sammanträdeslokaler/mötesrum. 
i) Ytterligare åtgärder för skydd och säkerhet av fastigheten och 

lokaler. 
j) Tillgänglighetsanpassningar. 
k) IT-anpassningar och andra tekniska anpassningar. 
l) Andra förslag på åtgärder än ovan om det framkommer under 

förstudiens framskridande. 
 

2. Förstudien ska bedrivas med extern medverkan. 
 

3. Förslagen ska redovisas och presenteras samt kostnadsberäknas 
avgränsade för att möjliggöra etappindelning. 

 
4. En totalkostnadskalkyl ska redovisas och presenteras (där förutom 

investeringarna, även de årliga kostnaderna redovisas och beskrivs). 
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5. Förstudien ska bedrivas i dialog med förvaltningarna. Dialog kring 
Midgårds fastighet ska särskilt föras med omvårdnadsförvaltningen. 

 
6. Tekniska nämnden ska handlägga arbetet med förstudien. 

 
7. Förstudien ska redovisas för kommunstyrelsen senast november 2017. 

 
För arbetet med förstudien och extern medverkan anslås 100.000 kr. 
 
Av direktivet framgår att utgångspunkten för uppdraget med förstudien för 
ombyggnad, anpassning och renovering av stadshuset innebär en studie med 
ett brett perspektiv. Tanken är att resultatet av förstudien ska redovisas på ett 
sådant sätt att både prioritering och etappindelning av olika åtgärder kan ske 
vid beslutsfattandet. 
 
Beslutsunderlag 
✓ Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 55/2017, ”Beslut om 

förstudie för ombyggnad, anpassning och renovering av stadshus samt 
del av Midgård”, 2017-05-17. 

✓ Tjänsteskrivelse ”Förstudie ombyggnad, anpassning och renovering av 
Stadshus samt del av Midgård”, controller Göran Andersson,  
2017-04-06. 

 
 
Förslag till beslut 

 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 
 att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshuset samt del av fastigheten Midgård.  
 att anta kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för 

förstudien angående ombyggnad, anpassning och renovering 
av stadshus. Punkt 5 i direktivet ska kompletteras med en 
mening som anger att dialog kring Midgårds fastighet särskilt 
ska föras med omvårdnadsförvaltningen. 

 att anslå 100.000 kr för förstudien och finansiering sker ur 
medel för investeringsreserv 2017. 

 
Kommunstyrelsens beslut 

• Kommunstyrelsen beslutar: 
 att genomföra en förstudie avseende ombyggnad, anpassning 

och renovering av stadshuset samt del av fastigheten Midgård.  
 att anta kommunledningsförvaltningens förslag till direktiv för 

förstudien angående ombyggnad, anpassning och renovering 
av stadshus. Punkt 5 i direktivet ska kompletteras med en 
mening som anger att dialog kring Midgårds fastighet särskilt 
ska föras med omvårdnadsförvaltningen. 

- att anslå 100.000 kr för förstudien och finansiering sker ur 
medel för investeringsreserv 2017 

 
Sändlista 
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Ekonomiavdelningen 
Tekniska nämnden 
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§ 5 Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
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som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Tidaholmsförslaget anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om besvarande av Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunsekreterare Sofie Thorsell, 2022-12-06. 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2022/185 

2022-12-06 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om besvarande av 
Tidaholmsförslag om att anlägga ängar 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Tidaholmsförslaget anses vara 
besvarat. 

Ärendet 
En person har lämnat in ett Tidaholmsförslag om att anlägga ängar. Personen framhåller i sitt 
förslag att hen för några år sedan skickade in ett förslag om att anlägga en äng vid före detta 
boulebanorna på Östra Drottningvägen. Förslaget verkställdes av kommunen och förslagslämnaren 
fick därefter mycket positiv respons på förslaget vilket gjorde att hen trodde att kommunen skulle 
tillskapa fler ängar.  

Förslagslämnaren framhåller vidare att pollinatörer minskar drastiskt i antal och att det därför 
vore lämpligt att kommunen anlägger fler ängar, förslagsvis i Bruksvilleparken, vid kommunens 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar. 

Utredning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 78/2022, att remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

Samhällsbyggnadsnämnden framhåller bland annat följande i beslut § 126/2022. 

År 2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna, före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen. 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid.  

I strategisk plan och budget för åren 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
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kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts men eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut. 

Barnrättsbedömning 
En tidigare instans har redan gjort en aktuell barnrättsbedömning. 

Beslutsunderlag 
 Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 126/2022 ”Beslut om yttrande gällande 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-11-17. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-06. 

Sändlista 
Förslagslämnaren 
Samhällsbyggnadsnämnden  
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§ 126 Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag 
om att anlägga ängar 
SBN 2022/320 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag (e-förslag) till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-11-22. Förslaget handlar om att skapa fler ängar i kommunen för att underlätta för 
pollinatörer. Förslag på platser där det kan anläggas ängar är Bruksvilleparken, yta vid Tidaholms 
kommuns förråd eller vid Hellidens trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen. 

2019 behandlade samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna (före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen). 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid. Vid 
anläggande av en äng så kan förvaltningen använda sig av olika ambitionsnivåer för att öka den 
biologiska mångfalden på öppna vegetationsytor (mycket hög ambitionsnivå, hög ambitionsnivå och 
lätt att göra).  

I strategisk plan och budget 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 

Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har nämnden haft planer på att anlägga ytterligare ängar. 
Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts. Eftersom det finns planer på att anlägga ytterligare 
ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning som redan 
pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunfullmäktige besluta att förslaget ska 
anses vara besvarat. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige 

besluta att e-förslaget anses vara besvarat. 

79



Sammanträdesprotokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-11-17 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

utvecklingsledare Peter Lann, 2022-11-07. 
 Strategisk plan och budget 2023–2025, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Riktlinje ”Beredning av motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: SBN 2022/320 

2022-11-07 Samhällsbyggnadsnämnden 
Handläggare: Peter Lann, utvecklingsledare 

Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
Förslag till beslut 

- Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att e-förslaget anses vara 
besvarat. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera ett Tidaholmsförslag till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 
2022-11-22. 

Tidaholmsförslaget handlar om att skapa fler ängar i kommunen för att underlätta för pollinatörer. 
Förslag på platser där det kan anläggas ängar är Bruksvilleparken, yta vid Tidaholms kommuns 
förråd eller vid Hellidens trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen. 

Utredning 
2019 behandlade Samhällsbyggnadsnämnden ett medborgarförslag om att anlägga urbana öppna 
vegetationsytor i Tidaholms kommuns parker för att stimulera biologisk mångfald och stödja 
pollinatörer. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att bifalla medborgarförslaget. Därefter har det 
anlagts en äng vid tennisbanorna (före detta boulebanorna vid Östra Drottningvägen). 

Enligt Boverket har en urban äng många fördelar jämfört med en klippt gräsyta, bland annat 
uppfattar många människor den positivt, den bidrar med biologisk mångfald och den kan stödja 
pollinatörer som humlor, bin och fjärilar. En stor variation av insekter ger en näringsväv som även 
innehåller rovinsekter, vilka kan vara viktiga för att hålla nere utbrott av skadeinsekter. En äng är 
en del av vårt kulturarv som varit vanligt förekommande i landskapet under lång tid. Vid 
anläggande av en äng så kan förvaltningen använda sig av olika ambitionsnivåer för att öka den 
biologiska mångfalden på öppna vegetationsytor (mycket hög ambitionsnivå, hög ambitionsnivå och 
lätt att göra).  

I strategisk plan och budget 2023–2025 är ett av målområdena ”Ett miljömässigt hållbart 
samhälle”. I planen anges att en av strategierna för att nå målet är att ”planera och sköta 
kommunens natur- och tätortsnära miljöer så att biologisk mångfald främjas i både stad och på 
landsbygd”. Anläggande av ängar bedöms vara en aktivitet som styr mot denna strategi. 
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Barnrättsbedömning 
Om utgångspunkten är att en äng ökar möjligheterna för pollinatörer och att den biologiska 
mångfalden främjas kan barn påverkas positivt då kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö (miljöbalken), barnets bästa (artikel 3 barnkonventionen) och barnens rätt 
till liv, utveckling och överlevnad (artikel 6 barnkonventionen) tillgodoses. 

Utredningens slutsatser 
Sedan ängen anlades vid tennisbanorna har förvaltningen haft planer på att anlägga ytterligare 
ängar. Någon ytterligare äng har ännu inte anlagts. Eftersom det finns planer på att anlägga 
ytterligare ängar bedöms förslaget ligga helt i linje med ett arbete, en process eller en utredning 
som redan pågår och därför föreslår samhällsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen besluta att 
förslaget ska anses vara besvarat. 

Beslutsunderlag 
 Strategisk plan och budget 2023–2025, 2022-06-27. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 78/2022 ”Beslut om remittering av 

Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 2022-06-22. 
 Riktlinje ”Beredning av motioner och e-förslag”, 2022-05-11. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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§ 78 Beslut om remittering av Tidaholmsförslag om 
att anlägga ängar 
KS 2022/185 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera Tidaholmsförslaget till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-22. 

Sammanfattning av ärendet 
Det framgår av beslutsnummer 1.9 i kommunstyrelsens delegationsordning att kommunstyrelsens 
arbetsutskott har på delegation att besluta om remittering av motioner och e-förslag om inte 
kommunfullmäktige har beslutat om annat. 

Kommunstyrelsen antog 2020-01-08 riktlinje om beredning av motioner och e-förslag. Samtliga 
nämnder och kommunstyrelsen ska följa det som står i riktlinjen vid beredning och besvarande av 
motioner och e-förslag. 

Det framgår av stycke 3.3 i riktlinjen att nämnd eller annan instans som har fått en motion eller 
ett e-förslag skickat till sig på remiss och som ombeds yttra sig över denna/detta i sitt yttrande ska 
lämna sin syn på motionen/e-förslaget. Yttrandet ska inkludera information som är viktig att känna 
till för att ett korrekt beslut ska kunna fattas i ärendet. 

Nämnden/instansen ska även lämna förslag till beslut, detta beslut ska följa förslagen som redovisas 
i riktlinjen. Det ska även finnas en motivering till det förslag till beslut som lämnas. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera Tidaholmsförslaget till 

samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen 
senast 2022-11-22. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att remittera Tidaholmsförslag om att anlägga ängar”, 

kommunjurist Jenny Beckman, 2022-06-14. 
 Tidaholmsförslag om att anlägga ängar, 2022-05-03. 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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2022-05-06 08:04:59

Ärendeutskrift

Ärende 2032

Skapat 2022-05-03 av Leine Gåvertsson (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Gata, park och utemiljö

Rubrik
Anläggande av ängar

Hela förslaget
För några år sedan skickade jag in ett förslag om att anlägga en äng vid f d boulebanorna på Östra
Drottningvägen. Så gjordes också. Eftersom jag fått mycket positiv respons på detta så trodde jag att det
skulle skaps �er ängar i kommunen. Vi får hela tiden påminnelser om att våra pollinatörer och då framförallt
bina minskar drastiskt i antal. Varför inte anlägga ytterligare ängar inom Tidaholms Kommun. Förslag är t ex i
Bruksvilleparken där tidigare minigolfbanor var placerade eller vid Tidaholms Kommuns förråd? Kanske kan
det skapas en äng vid Hellidens Trädgårdar i utbildningssyfte för villaägare i kommunen.

Profilbild för förslaget

Bilagor

Länkar

Slutdatum
2022-08-03

Förslagslämnare
Leine Gåvertsson

Telefonnummer

Status
Inväntar beslut från KF

Beslut från kommunfullmäktige

Resultat

Beslut

Beslutsdokument

Korrespondens
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/4 

2023-01-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt 
att lägga den till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunledningsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan kommunstyrelsens 
senaste sammanträde. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott, 2023-01-30. 
 Delegationsbeslut fattade av ekonomichef, 2023-01-03. 
 Sammanställning över nyanställda under perioden 2022-12-01 – 2022-12-31. 
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Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2023/4 
2023-01-30 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell 

Delegationsbeslut fattade av kommunsekreterare 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2023-01-26 1.9 Beslut om besvarande av motion om 
trafiksituation vid Ekedalens skola KS 2022/197 

    

    

    

    

    

    

 

86



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Anmälan av delegationsbeslut 
Ärendenummer: KS 2023/4 
2023-01-03 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Louise Holmvik 

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef 

Beslutsdatum Beslutsnummer Ärende/beslut 
Ärendenummer/ 
löpnummer 

2023-01-03 4.16 Beslut om avtal - 
försäkringsförmedlartjänster KS 2023/59 

2023-01-09 4.16 Beslut om avtal – fordon KS  

2023-01-23 4.16 Beslut om avtal – yrkeskläder KS 2022/218 

2023-01-24 4.10 Bokföringsmässig avskrivning av fordring - 
kundförluster KS 2023/38 

2023-01-25 4.16 Beslut om avtal – Tilläggsavtal till 
huvudavtal ekonomisystem KS 2016/305 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

030 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen CONTROLLER 14-dec-22 61 Timanställning, allmän visstid

030 Kommunstyrelsen Ekonomiavdelningen INKÖPSSAMORDN. 14-dec-22 3 Vikariat

030 Kommunstyrelsen Näringslivsenheten NÄRINGSLIVSSTRA 01-jan-23 1 Tillsvidare

030 Kommunstyrelsen Personalavdelningen LÖNEKONSULT 19-dec-22 9 Provanställning
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/67 

2023-01-13 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Marie Anebreid, registrator 

Rapportlista kommunstyrelsen 2023-02-08 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga inkomna rapporter till handlingarna. 

Ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2023-01-03 – 2023-01-30. 

Ärendenummer: Inkommen handling: 

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-09-20  

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-11-22 

KS 2022/20 Protokoll Samordningsförbundet Skaraborg 2022-12-21 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby - Slutredovisning och 
förvaltningsberättelse 2022-12-27 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby Revisionsberättelse 2022 

KS 2023/43 Stiftelsen Tidaholm – Hökensås semesterby - Sammanträdesprotokoll 
Stiftelsen 2022-10-12 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: KS 2023/1 

2023-01-31 Kommunstyrelsen 
Handläggare: Sofie Thorsell, kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från kommunalråd, 
kommundirektör och övriga ledamöter 
Förslag till beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information från kommunalråd, kommundirektör och övriga ledamöter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 
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Innehållsförteckning

Ärenden

§ 1/23 Fastställande av Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 2023-2026..............4
§ 2/23 Val och nomineringar till styrelser, stämmor och andra grupper där förbundet ska vara 
representerat 2023-2026........................................................................................................6
§ 3/23 Val av firmatecknare, Skaraborgs Kommunalförbund 2023-2026...............................8
§ 4/23 Arvoden och övriga ersättningar 2023 för förtroendevalda i Skaraborgs 
Kommunalförbund ..................................................................................................................9
§ 5/23 Övriga frågor .............................................................................................................10
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Plats och tid 2023-01-13 kl. 08:30, Science Park Skövde

Ledamöter Beslutande Närvarande ersättare
Daniel Andersson, Essunga
Adam Johansson, Falköping
Kent Larsson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång
Johan Månsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo (§1-2)
Torbjörn Colling, Karlsborg
Ulrika Gartman-Blom, 
Lidköping
Johan Abrahamsson, 
Mariestad
Gunilla Druve Jansson, 
Skara
Theres Sahlström, Skövde 
(§ 3-5) 
Jan Hanna, Tibro
Runo Johansson, Tidaholm
Linn Brandström, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara

Peter Andreasson, Essunga
Johanna Svensson, Falköping
Petter Johansson, Grästorp
Jenni Strand, Gullspång
Åsa Karlsson, Götene
Pierre Rydén, Hjo
Jonas Davidsson, Karlsborg
Gustav Edvinsson, Lidköping
Janne Jansson, Mariestad
Ylva Pettersson, Skara
Torbjörn Bergman, Skövde
Åse Nicklasson, Tibro
Ingela Backman, Tidaholm
Karin Arvidsson, Töreboda
Fredrik Nelander, Vara

Övriga deltagande Anna-Karin Skatt, Valberedningens ordf.
Kristofer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund
Siw Adamson, Skaraborgs Kommunalförbund

Protokollet är digitalt justerat

Utses att justera                   Linn Brandström

Sekreterare Siw Adamson Paragrafer §1/23-§5/23
Ordförande Catrin Hulmarker/Theres Sahlström 

SahlströmJusterande Linn Brandström
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Informationer
Catrin Hulmarker öppnar mötet och hälsar gamla som nya ledamöter välkomna.

I Skaraborgs Kommunalförbund representera man sin kommun, inte parti.
Catrin berättar vidare att det hänt mycket under de år som hon suttit i förbundsstyrelsen, 
numera direktion, vad gäller samverkan och att undanröja hinder för samverkan. Vi har gjort 
både stora som små saker som har bidragit till Skaraborgs utveckling, men framför allt har 
vi stått enade i de stora frågorna. Vilket har uppmärksammats även utanför Skaraborg. 

Vi har en god samtalston i Direktionen, men vi ska också kunna diskutera på ett respektfullt 
sätt både för varandra och våra tjänstepersoner.
Vi som sitter i Direktionen är ju varandras kollegor så det blir också ett forum där vi kan ta 
upp lokala frågor och höra hur andra gör.

Skaraborg står inför en spännande tid, det är därför ännu viktigt att vi verkligen arbetar som 
ett team och hjälps åt för en positiv utveckling av Skaraborg.
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§ 1/23
Fastställande av Direktionen för Skaraborgs 
Kommunalförbund 2023-2026
SKBKF2023.0006

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-01-13 1/23

Beslut

att se Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund 2023-2026 som fastställd.

Ordinarie Ledamot Ersättare 

Daniel Andersson, Essunga Peter Andreasson, Essunga 
Adam Johansson, Falköping Johanna Svensson, Falköping 
Kent Larsson, Grästorp Petter Johansson, Grästorp
Björn Thodenius, Gullspång                   Jenni Strand, Gullspång 
Johan Månsson, Götene Åsa Karlsson, Götene
Catrin Hulmarker, Hjo Pierre Rydén, Hjo
Torbjörn Colling Karlsborg Jonas Davidsson, Karlsborg
Ulrika Gartman Blom, Lidköping Gustav Edvinsson, Lidköping 
Johan Abrahamsson, Mariestad Janne Jansson, Mariestad 
Gunilla Druve Jansson, Skara Ylva Pettersson, Skara
Theres Sahlström, Skövde Torbjörn Bergman, Skövde
Jan Hanna, Tibro                      Åse Nicklasson, Tibro 
Runo Johansson, Tidaholm                     Ingela Backman, Tidaholm 
Linn Brandström Töreboda                     Karin Arvidsson, Töreboda
Gabriela Bosnjakovic, Vara Fredrik Nelander, Vara

Bakgrund
Direktionen skall bestå av femton ledamöter och femton ersättare. Ordinarie ledamöter skall 
vara varje medlemskommuns kommunstyrelseordförande. Ersättare skall vara varje 
medlemskommuns oppositionsföreträdare, så att kommunledningarna representerar 
respektive kommun. 
Mandattiden för direktionen skall vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året 
efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
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Om ledamot eller ersättare i direktionen avsäger sig uppdrag under löpande mandatperiod 
äger direktionen, efter förslag från den medlemskommun som ledamoten/ersättaren 
representerar, rätt att utse ny ledamot/ersättare (s k fyllnadsval).

Handlingar
        

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 2/23
Val och nomineringar till styrelser, stämmor och andra 
grupper där förbundet ska vara representerat 2023-2026
SKBKF2023.0007

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-01-13 2/23

Beslut
Direktionen beslutar att välja enligt valberedninges förslag.

Johan Abrahamsson yrkar bifall till valberedningens förslag.

Revisorer:
Elof Jonsson, Vara, ordförande 
Per-Olof Ekholm, Hjo 
Lena Blomgren, Lidköping

Förbundets Presidium samt Beredningsgrupp för hållbar utveckling (BHU) och VästKom 
styrelse:
Theres Sahlström, Skövde, ordförande
Daniel Andersson, Essunga 1:e vice ordf. 
Adam Johansson, Falköping, 2:e vice ordf.  
Jan Hanna, Tibro 3:e vice ordf.

VästKom, ombud till stämman                             
Gabriella Bosnjakovic, Vara, ordinarie
Gunilla Druve Jansson, Skara, ersättare

Gryning Vård AB, ombud till bolagsstämma
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Fredrik Nelander, Vara, ersättare

Gryning Vård AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara

Gryning Vård AB, Styrelse
Jerker Andersson Liljestrand, Götene

Mediapoolen Västra Götaland AB, ombud till bolagsstämma:
Catrin Hulmarker, Hjo, ordinarie
Runo Johansson, Tidaholm, ersättare
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Mediapoolen Västra Götaland AB, Revisor
Elof Jonsson, Vara

Mediapoolen Västra Götaland AB, styrelseledamöter
Åsa Karlsson Götene, ordinarie
Jenni Strand, Gullspång, ordinarie
Petter Johansson, Grästorp, ersättare
Karin Arvidsson, Töreboda, ersättare

Länsstyrelsens styrgrupp för våld i nära relationer
Fredrik Nelander, Vara

Laxfond Vänern
Björn Thodenius, Gullspång, ordinarie
Janne Jansson, Mariestad, ersättare

SRO (Ordföranden i kommunalförbundet innehar alltid den platsen)

Skaraborgs Föreningsarkiv
Gustav Edvinsson, Lidköping, ordinarie
Johanna Svensson, Falköping, ersättare

Delregionala Kollektivtrafikrådet (DKR)
Skaraborgs Kommunalförbund (Följer presidiet)
Ordförande, vice Ordf.
Kommunfullmäktige i respektive kommun utser en ordinarie ledamot och en ersättare att företräda 
kommunen i DKR.
Därtill utser Västra Götalands kollektivtrafiknämnd två ledamöter att medverka i DKR

Västra Stambanegruppen
Adam Johansson, Falköping

SLU Gruppen
Förbundsordföranden representerar i denna grupp

Visit Skaraborg, styrgrupp
Catrin Hulmarker, Hjo

Bakgrund
Valberedningen för mandatperioden 2023-2026 valdes vid Direktionsmötet 2022-10-07 och består 
av Anna-Karin Skatt, ordförande
Bengt Sjöberg, Carina Gullberg, Katarina Jonsson och Rolf Eriksson

Handlingar
Valberedningens förslag för mandatperioden 2023-2026

Skickas till
Medlemskommunerna
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§ 3/23
Val av firmatecknare, Skaraborgs Kommunalförbund 2023-
2026
SKBKF2023.0005

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-01-13 3/23

Beslut
Direktionen beslutar att Skaraborgs Kommunalförbunds firma tecknas av ordförande Theres 
Sahlström, 1:e vice ordförande Daniel Andersson, 2:e vice ordförande Adam Johansson och 
3:e vice ordförande Jan Hanna, var för sig i förening med förbundsdirektör Kristofer 
Svensson. 

I löpande förvaltning äger förbundsdirektör rätten att själv teckna Skaraborgs 
Kommunalförbunds firma. 

Bakgrund
Ny mandatperiod

Handlingar
        

Skickas till
Ekonomienheten, Skövde kommun
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§ 4/23
Arvoden och övriga ersättningar 2023 för förtroendevalda 
i Skaraborgs Kommunalförbund
SKBKF2023.0004

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-01-13 4/23

Beslut
Direktionen beslutar att fastställa arvoden och ersättningar för 2023 enligt bilagt förslag.

Bakgrund
Ersättningar till förtroendevalda, Skaraborgs Kommunalförbund, räknas årligen upp med 
samma procentsats som prisbasbeloppet höjs eller sänks. Prisbasbeloppet 2023 har fastställts 
till 52 500 kr.

Handlingar
Arvoden och övriga ersättningar 2023 för förtroendevalda i Skaraborg Kommunalförbund

Skickas till
Ekonomienheten Skövde kommun 

99



Skaraborgs Kommunalförbund Sammanträdesprotokoll

Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte       Datum:  2023-01-13 kl. 08:30-09:00

                                                                  10(11)

§ 5/23
Övriga frågor
SKBKF2022.0025

Behandlat av Datum Ärende
1 Skaraborgs Kommunalförbund Direktionsmöte 2023-01-13 5/23

Beslut

Inga övriga frågor har inkommit.

Bakgrund

Handlingar
        

Skickas till
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Ordförande Theres Sahlström avslutar mötet.
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